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องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                     

อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
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ค ำน ำ 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรร มและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน า
ข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล ซ่ึงการประเมินฯได้รับการก าหนด ให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ 
ตามตัวชี้วัดของแ ผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้วย 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) 
การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
(10) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ขอ งผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้  จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธร รมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CIP) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดจอก 

  กันยำยน  ๒๕๖๕ 
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1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป .ป.ช.) โดย
ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป .ป.ช.ภาค และส านักงาน ป .ป.ช.ประจ าจังหวัด          
ได้ร่วมกันด าเนินการประเมินฯจนส าเร็จตามที่ก าหนด และได้ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 256๕  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น โดยให้
หน่วยงานภาครัฐน าผลการประเมินฯไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการ
ปฎิบัติงาน การให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินฯได้รับการ
ก าหนด ให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด าเนิน งานภาครัฐ ตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้วย และเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ น าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเอง ให้มีการบริหารงานภาครัฐที่ดีขึ้น และเป็น
แรงผลักดันให้ให้ประเทศไทยมีควา มโปร่งใส  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
และประเทศไทย ต่อไป 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก        
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล
การประเมิน(Rating Score)โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี ้

คะแนน ระดับ 

98.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 

75.00 - 84.99 B 

65.00 -74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โ ดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๔.๓๓ คะแนน ซึ่งถือว่า    
มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 
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 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดตามล าดับคะแนนที่ได้จากล าดับมากท่ีสุด ถึง น้อยที่สุด ดังนี้ 

  ตัวช้ีวัด        ผลคะแนน 

1. การป้องกันการทุจริต       100.00 

2. การเปิดเผยข้อมูล       97.14 

3. การปฏิบัติหน้าที่       95.69 

4. คุณภาพการด าเนินงาน      93.66 

5. การใช้อ านาจ         92.03 

6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      91.31 

7. การใช้งบประมาณ       90.98 

8. การแก้ไขปัญหาการทุจริต      90.24 

9. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ      89.53 

10. การปรับปรุงการท างาน      88.98 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่ วยงานได้คะแนนสูงสุด  คือ การแก้ไขปัญหา การทุจริต ได้คะแนน 100 
คะแนน  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 97.14 
คะแนน ส่วนที่จุดอ่อนจะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด เท่ากับ 88.98 คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง
การท างาน 



~ ๕ ~ 
 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จ าแนกตามดัชนี  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครร าชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 256๕ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 

3.1.๑ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 

  3.1.๒ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  โดยได้คะแนนเท่ากับร้ อยละ  97.14เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทราบ 

3.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.69 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3.๑.๔ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.66 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้ม ารับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้
มารับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มีการรับสินบน แต่
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีและ
ขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินการ 

3.1.5 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.31 เป็น
การคะแนนจากการประเมินการรับรู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อ มูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่า 
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแ สดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้
มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.6 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.98 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแ พร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการต รวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วย งาน
ควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และการใช้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3.1.7 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.24 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน         
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน รวมถึงการน า
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

3.๑.8 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
89.53 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย 

3.๑.9 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้ มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวด เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

 

  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

3.2.๑ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
89.53 (ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.72 ) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ในหน่วยงาน ในการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน    
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะ มีการ
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จัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้
รับทราบน าไปปฏิบัติ  ให้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรว จสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการด้วย 

3.2.๒ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท าง าน โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับร้อยละ 88.98 
(ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 ) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ     
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งก ารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงาน 
ให้มากกว่าเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITAS ) ขององค์การบริ หารส่วนต าบลกุดจอก มีคะแนนรวม 94.33 อยู่ในระดับ A              
มีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ใน 5 ตัวช้ีวัด จ านวน 30 ข้อ 30 คะแนน ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

พบว่า ผลคะแนนของ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ผลคะแนน 90.98 คะแนน มีข้อประเด็นการประเมิน ที่ มีค่า
ผลคะแนนต่ าสุด จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ i7 ผลคะแนน 83.43 คะแนน  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 84.43% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.67% 36.67% 56.67% 
 
84.43% 
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 ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ผลคะแนน 89.53 คะแนน มีข้อประเด็นการ
ประเมิน ที่มีค่าผลคะแนนต่ าสุดจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ i20 ผลคะแนน 81.23 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 81.23% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

0.00% 6.67% 43.33% 50.00% 
 
81.23% 

ข้อ i23 ผลคะแนน 84.60 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 81.23% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด  

0.00% 6.67% 43.33% 50.00% 
 
81.23% 

ข้อ i24 ผลคะแนน 87.90 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 87.90% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินสินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  

0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 
 
87.90% 

 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนน 90.24 คะแนน มีข้อประเด็นการประเมิน 
ที่มีค่าผลคะแนนต่ าสุดจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ i28 ผลคะแนน 87.51 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 73.73% 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

 
คะแนน 

 เฝ้าระวังการทุจริต 0.00% 3.33% 33.33% 63.33% 86.77% 
 ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 36.67% 63.33% 87.90% 
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 3.33% 0.00% 26.67% 70.00% 87.87% 



~ ๙ ~ 
 

ข้อ i30 ผลคะแนน 84.81 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 84.81% 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดข้ึนในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

 
คะแนน 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก 

0.00% 3.33% 33.33% 63.33% 
 

86.77% 

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 3.33% 36.67% 60.00% 85.67% 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

0.00% 6.67% 30.00% 63.33% 85.63% 

 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

3.33% 10.00% 26.67% 60.00% 81.17% 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) ใน 3 ตัวช้ีวัด จ านวน 15 ข้อ 30 คะแนน ได้แก่ 

 ตัวชี้วัดที่ 6 การวัดคุณภาพการด าเนินงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

พบว่า ผลคะแนนของ 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ผลคะแนน 91.31 มีข้อประเด็นการประเมิน ที่มีค่า
ผลคะแนนต่ าสุด จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ E 6 ผลคะแนน 89.00 คะแนน 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 89.00% 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มี

เลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

 
คะแนน 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 0.00% 0.00% 35.42% 64.58% 88.31% 
 มีช่องทางหลากหลาย 0.00% 0.00% 31.52% 68.75% 89.69% 

ข้อ E 7 ผลคะแนน 88.98 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 88.98% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.08% 29.17% 68.75% 
 
88.89% 
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 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ผลคะแนน 91.31 มีข้อประเด็นการประเมิน     

ที่มีค่าผลคะแนนต่ าสุด จ านวน  3 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ E 12 ผลคะแนน 86.23 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 86.23% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.08% 37.50% 60.42% 
 
86.23% 

 

ข้อ E 14 ผลคะแนน 84.15 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 84.15% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้
มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนา
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.17% 39.58% 56.25% 

 
 
84.15% 

ข้อ E 15 ผลคะแนน 86.23 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 86.23% 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 
คะแนน 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 2.08% 37.50% 60.42% 
 
86.23% 
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4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT)  พบว่า ผลคะแนนของตัวช้ีวัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล  มีค่า
คะแนนสูงสุด คือ 94.33 คะแนน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ  

1.ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (33 ข้อมูล) ค่าคะแนน 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
2.ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ( 10 ข้อมูล) ค่าคะแนน 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ผลการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี ้

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o1 โครงสร้าง 0.44 100 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร 0.44 100 
o3 อ านาจหน้าที่ 0.44 100 
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 0.44 100 
o5 ข้อมูลการติดต่อ 0.44 100 
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0.44 100 
การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0.44 100 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o8 Q&A 0.44 100 
o9 Social Network 0.44 100 
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 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
การด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o10 แผนด าเนินงานประจ าปี 0.50 100 
o11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

รอบ 6 เดือน 
0.50 100 

o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 0.50 100 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.50 100 
 

การให้บริการ 
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเ น้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน 
 

ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 0.50 100 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0.50 100 
o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ 
0.50 100 

o17 E–Service 0.50 100 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
ข้อ ข้อมูล คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.57 100 
o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
0.57 100 

O20 
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0.57 0.00 
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การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 0.57 100 
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ 
0.57 100 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

0.57 100 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

0.57 100 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 100 
o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1 100 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1 100 

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

1 100 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

0.80 100 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0.80 100 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0.80 100 
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0.80 100 
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 0.80 100 

 
 2.ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ( 10 ข้อมลู)  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 

o34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 1.25 100 
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1.25 100 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจ าปี 
1.25 100 

o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1.25 100 

ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม 
1.25 100 
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แผนป้องกันการทุจริต 

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 

ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1.25 100 
o40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
1.25 100 

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

1.25 100 

 
 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

ข้อ ตัวชี้วัดย่อย คะแนนต่อข้อ ผลคะแนน 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
5 100 

o43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

5 100 
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 5.ประเด็นที่จะต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดทีไ่ด้คะแนนน้อย) มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 2 

การใช้งบประมาณ 

ข้อ i7 ได้ 83.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ 

-การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส  

-ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

- การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท าง านล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย 

 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

-ประชุมประจ าเดือน 
ควรให้ความส าคัญกับการให้ ความรู้และ
การใช้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
และเผยแพร่ช่องทางการเข้าถึง ไฟล์
แผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
เช่น Line เพ่ิม อีกหนึ่งช่องทาง และปิด
บอร์ดส าหรับเจ้าหน้าที่ 
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษา สอบถามได้ ที่
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ข้อ i20 ได8้1.23 

ข้อ i23 ได้ 84.60 

ข้อ i24 ได้ 87.90 

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน า
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุค คลภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน 

- 

- 

-ประชุมประจ าเดือน 
-ควรประชุมชี้แจงแนวทางในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
-ควรท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม  
-บันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ภายใน
รับทราบ 
 -จัดท าคู่มือ หรือแผ่นพับ และระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ  
-ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
-สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม - คืน  
และการลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยยึด
ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 5 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ข้อ i28 ได ้87.51 

ข้อ i30 ได้ 84.81 

การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบก าร
ทุจริตภายใน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากท้ัง
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

-ประชุมประจ าเดือน 
-จัดกิจกรรม /โครงการตาม แผน งาน การ
ป้องกันการทุจริต 
-แจ้งให้พนักงานทราบและ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
-สร้างระบบการก ากับดู แลและติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตภายใน 
-จัดท ามาตรการ การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

.2 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ข้อe6 ได้คะแนน 89.00 

ข้อe7 ได้คะแนน 88.98 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่า หน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผล
การด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้เสีย สามารถแดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ประชุมประจ าเดือน 
-เพ่ิมการ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง เผยแพร่
ผลงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ให้ชัดเจน  ให้มี
หลายช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
อบต./เว็บไซต์ อบต.www.kudjok.go.th 
-เจ้าหน้าที่ เพิ่มความสนใจผู้มาติดต่อ
ราชการ หากผู้มาติดต่องานมีข้อสงสัย ให้
ตอบ ชี้แจงข้อสงสัย  
หากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล มีข้อสงสัย ใน
งานที่เก่ียวข้อง ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้
ถูกต้อง 
-ให้ทุกส่วน /กอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงาน ให้มากยิ่งขึ้น  

ตัวช้ีวัดที่ 8 

การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

ข้อe12ได้คะแนน 86.23 

(หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
การปรับปรุงวิธี การและ

การพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ประชุมประจ าเดือน 
-ควรประชุมชี้แจง เพ่ือทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
-ให้ศึกษา ทบทวนคู่มือประชาชน ในงานที่
เกี่ ยวข้อง  ให้เป็นไปตามข้ันตอนเวลาที่
ก าหนด 
-ประชาสัมพันธ์ ผลงานในเรื่องของการได้
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ขั้นตอนการด าเนินงาน /
การให้บริการดีขึ้น มาก
น้อยเพียงใด) 

ข้อ e14ได้คะแนน 
84.15(หน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด) 

ข้อe15ได้คะแนน 86.23 

(หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน /การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด) 

 

 

 

ด าเนินงาน 

 

ปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงาน 
ให้ประชาชนทราบ 
-ทุกกอง /ส่วน ให้ประชาชนกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจ น ามารวบรวม สรุป
รายงานผลการประเมิน ต่อไป 
ข้อe12-รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ า ปี ที่ได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
ด าเนินงาน /การให้บริการ ในแบบการ
ส ารวจความพึงพอใจประจ าทุกเดือน 
ข้อe14-ประชาสัมพันธ์/ประกาศให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย  หรือผู้มารับบริการ  ให้เข้ามา มีส่วน
ร่วม และปรับปรุงในการด าเนินงานให้มาก  
-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
-เผยแพร่ช่องทางการติดต่อในระบบ 
Google from ,แบบถาม-ตอบ ผ่านทาง
เว็บไซต์ อบต.www.kudjok.go.th 
ข้อe15-รายงาน สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ที่ได้ปรับปรุง  คุณภาพงาน การ
ด าเนินงาน  ที่มีคุณธรรและความโปร่งใส /
การให้บริการ ผ่านทางผู้น าชุมชน /ผ่านทาง
เว็บไซต์ อบต .www.kudjok.go.th/หรือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.กุดจอก  

 

5.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน การปรับปรุง(เพิ่มเติม) 

ตัวชี้วัดที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อ O20 

รายงานผลการใ ช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี   

ได้ 0 คะแนน 

( ความคิดเห็น ของ 
ป.ป.ช.) 

ข้อ O20 แม้จะมีการ
แสดงผลการด าเนินงาน

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน  
ทราบ 

  

ข้อ O20การด าเนินการ เปิดเผยข้อมูล  งาน
กองคลัง  
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการลงข้อมูล 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อบ ต .
www.kudjok.go,th  โดยเน้นย้ าให้
เจ้าหน้าที่ ลงให้ครบถ้วน ทุกครั้ง 
(เพ่ิมเติม) จากที่ได้ด าเนินการแล้ว 
-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  พัฒนา ปรับปรุง 
น าเข้าข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
www.Kudjok.go.th ให้ดียิ่งขึ้น 
 -เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านทาง  Facebook ที่ท าการ

http://www.kudjok.go.th/
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ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
พ .ศ .๒๕๖๔ แต่ขาด
องค์ประกอบเกี่ยวกับ
การอธิบายถึงปัญหา 
อุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะในการใช้
จ่ายงบประมาณ และ *
หากไม่มีปัญหา 
อุปสรรค ให้ระบุ ว่า”ไม่
มี”   ห้ามตัดหัวข้อทิ้ง  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ให้มาก
ยิ่งขึ้น  
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
หลากหลายช่องทาง เช่น ภาพกราฟฟิก 
แผ่นพับ จดหมายข่าว Line /Tik Tok 
 
ในส่วนของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ในการประชุมประจ าเดือน 
-ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต .ให้บุคลากร 
ในหน่วยงาน ทราบทุกคน เพื่อ เป็น
ช่องทางในการรับรู้ เข้าใจ ข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ยังมีข้อสงสัย เพื่อความเข้าใจใน
การด าเนินงาน ด้านต่างๆมากยิ่งข้ึน เช่น  
-การด าเนินการในการรับทราบ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี .. หรือข้อบัญญัติ
ประจ าปี... 
-การปรับปรุงงาน การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น 
ในระบบอิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น 
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6.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลการวิเคราะห์กา รประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่ว นต าบลกุดจอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
น าไปสู่การก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ให้ดีขึ้น จากการ
ประชุมประจ าเดือนของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เมื่อวันที่  5  กันยายน  2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
และประชุมนอกรอบ ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

การใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2)การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

อบรมให้ความรู้ เปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการประชุม
เกี่ยวกับการใช้ตั้ง
งบประมาณ / การใช้
แผนการใช้งบประมาณ 
เป็นต้น 

 

 -ให้ความรู้และการใช้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

-เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึง ไฟล์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ผ่าน
ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เช่น 

1.เว็บไซต์ อบต.กุดจอก www.kugjok.go.th 

2ช่องทาง Line กลุ่มงาน อบต.  

3ปิดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ส าหรับเจ้าหน้ าที่ 
ภายในหน่วยงาน 

หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษา สอบถามได้ ที่กอง
คลัง 

ส านักปลัด กันยายน 
2566 

การประชุม
ประจ าเดือน
(ระหว่าง
ด าเนินการ) 

รายไตรมาส 

 

 

 

http://www.kugjok.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ตัวช้ีวัดที่ ๔)การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ประชุมประจ าเดือน 
-เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน โดย
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เช่น 
 -ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
-การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ /
ระเบียบ ให้บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้รับ
ทราบ 
--จัดท าคู่มื อหรือแผ่นพับ และระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
-ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
-ติดตาม ตรวจสอบ 
และ สรุปรายงานผลการยืม  คืน เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 

-กองคลัง 
 

กันยา ยน 
2566 
 

การประชุม
ประจ าเดือน
( ระหว่าง
ด าเนินการ) 
รายไตรมาส 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต(ตัวชี้วัดที่ 5)การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) 

1.ประชุมประจ าเดือน 

2.จัดกิจกรรม /โครงการ
ตามแผนงานก ารป้องกัน
การทุจริต 

-ประชุมประจ าเดือน 
-จัดกิจกรรม /โครงการตามแผนงานการ
ป้องกันการทุจริต  ตามแผนการที่ก าหนด  เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียการทุจริตฯ     
มาตรการ No Gift Policy เป็นต้น 
-แจ้งให้พนักงานทราบและ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
-สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตภายใน 
-จัดท ามาตรการ การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
-รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
 

ส านักปลัด 

ตรวจสอบ
ภายใน 

กันยายน 
2566 

การประชุม
ประจ าเดือน
(ระหว่าง
ด าเนินการ) 

รายไตรมาส 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวช้ีวัดที่ 7)การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

1.ประชุมประจ าเดือน 

2.จัดกิจกรรม /โครงการ
ตามแผนงานการป้องกัน
การทุจริต 

 ประชุมประจ าเดือน 
-ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์
ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
-เพ่ิมการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่
ผลงาน ข้อมูลของหน่วยงาน ให้ชัดเจน  ให้มี
หลายช่องทาง เช่ น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
อบต./เว็บไซต์ อบต.www.kudjok.go.th 
-เจ้าหน้าที่ เพิ่มความสนใจผู้มาติดต่อราชการ 
หากผู้มาติดต่องานมีข้อสงสัย ให้ตอบ ชี้แจง
ข้อสงสัย  
หากเจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล มีข้อสงสัย ใน
งานที่เก่ียวข้อง ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้
ถูกต้อง 
-ให้ทุกส่วน /กอง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงาน ให้มากยิ่งข้ึน 

-ติดตามผลการด าเนินงานจากการส ารวจแบบ
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ส านักปลัด กันยายน 
2566 

การประชุม
ประจ าเดือน
(ระหว่าง
ด าเนินการ) 

รายไตรมาส 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

การปรับปรุงการท างาน  (ตัวชี้วัดที่ 8)การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง วิธีการและลด
ขั้นตอน  การด าเนินงาน  
การให้บริการ ให้ดีขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน การ
ด าเนินงาน  และให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

ด้านการด าเนินงาน 

1.ท าหนังสือเชิญผู้น าชุมชน ประชาชน หรือผู้
มีส่วนได้เสีย ร่วมประชุม ประชาคมในหมู่บ้าน  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการ
ปรับปรุงคุ ณภาพการปฏิบัติงาน /วิธีการ 
ขั้นตอน ในการด าเนินงาน มีความโปร่งใส  
เพ่ือน ามาปรับปรุง 

2.ประชาสัมพันธ์รายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี เพื่อรายงานคุณภาพการปฏิบัติงาน
และ กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต .กุด
จอก http://www.kudjok.go.th/หรือ ใน
กลุ่ม Line ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่างๆ 

และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ /ปฏิบัติ ถึงผล
การแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ /
ด าเนินงาน 

ด้านการรับบริการ 

1.ท าหนังสือเชิญผู้น าชุมชน รวมถึงประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
หรือร่วมประชุ มในการประชาคมในหมู่บ้าน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ เพื่อ
น ามา ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /
ปรับปรุงวิธีการ และข้ันตอนการด าเนินงาน 

2.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ 
ณ จุดบริการ  อบต .กุดจอก ได้แสดงความ
คิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ   

ส านักปลัด กันยายน 
2566 

การประชุม
ประจ าเดือน
(ระหว่าง
ด าเนินการ) 

รายไตรมาส 

http://www.kudjok.go.th/หรือ


~ 25 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
รายงานผล 

การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดที่ 9)การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 

 

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชน ทราบ 

  

 การด าเนินการเปิดเผยข้อมูล งานกองคลัง  
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการลงข้อมูล เพ่ือ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อบต. 
http://www.kudjok.go.th/ 

โดยเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ ลงให้ครบถ้วน  ถูกต้อง 
ตรงตามตัวชี้วัด ทุกครั้ง 
 

  -  

 

ส านักปลัด 

 

กันยายน 
256๖ 

 

การประชุม
ประจ าเดือน
(ระหว่าง
ด าเนินการ 

รายไตรมาส 

http://www.kudjok.go.th/
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ภาคผนวก 
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