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คํานํา 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มีเจตนารมณมุงหวัง
ใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง และนํา
ขอมูลผลการประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานได
อยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (๒) 
การใชงบประมาณ (๓) การใชอํานาจ (๔) การใชทรัพยสินของทางราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล 
(10) การปองกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal) การรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซต
ของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้  จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้จะชวย
สนับสนุนสงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index : CIP) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ไดพัฒนาเครื่องมือเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “ การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ” 
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกล
ยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ เปน “มาตรการเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหนวยงานใน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก        
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะคาคะแนนควบคูกับระดับผล
การประเมิน(Rating Score)โดยจําแนกออกเปน 7 ระดับดังนี้ 

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 

 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.04 คะแนน ซ่ึงถือวา   
มีคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ A 
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 เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดตามลําดับคะแนนท่ีไดจากลําดับมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ดังนี้ 

  ตัวช้ีวัด        ผลคะแนน 

1. การเปดเผยขอมูล       100.00 

2. การปองกันการทุจริต       100.00 

3. การปฏิบัติหนาท่ี       93.26 

4. การใชอํานาจ        88.54 

5. การแกไขปญหาการทุจริต       88.43 

6. การใชงบประมาณ       86.43 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      86.04 

8. การใชทรัพยสินของราชการ      84.72 

9. คุณภาพการดําเนินงาน      81.18 

10. การปรับปรุงการทํางาน      78.37 

สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุด คือ แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) 
ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 100 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 10การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 
100 คะแนน  สวนท่ีจุดออนจะตองพัฒนา เนื่องจากไดคะแนนต่ําท่ีสุด เทากับ 78.37 คือ ตัวชี้วัดท่ี ๘ การ
ปรับปรุงการทํางาน 
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3. การวิเคราะหขอมูล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนี ขององคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีผลการวิเคราะหขอมูลในแต
ละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนท่ีจะตองพัฒนาไว ดังตอไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 

  3.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ โดยไดคะแนนเทากับรอยละ 100         
เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนทราบ 

  3.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100         
เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ 
ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  3.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ีโดยไดคะแนนเทากับรอยละ 93.26 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการ
ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

3.1.4 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.54 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง 
ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ จะเห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอ
การใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

  3.1.5 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.43    
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 
โดยหนวยงานมีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการ
ทุจริตอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ หนวยงานตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน รวมถึง
การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

  3.1.6 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.43 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเผยแพร
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไม
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือ
คาเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน
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ควรใหความสําคัญกับการใหความรูและการใชเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเปดโอกาสให
บุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

  3.1.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.04     

 เปนการคะแนนจากการประเมินการรับรูบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชนเห็นไดวา 
หนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบ รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถแดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้ หนวยงานควรสรางความรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางให
ผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผู
มารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 

3.2.๑ ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 
84.72 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน ในการนําทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเอง
หรือนําไปใหผู อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการดวย 

3.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.18 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูมารับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผู
มารับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และพบวาไมมีการรับสินบน แต
ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึนซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยาง
ชัดเจน เขาถึงงายไมซับซอน อีกท้ังควรมีชองท่ีหลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีและ
ข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูมารับบริการ หรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการดําเนินการ 

3.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.37 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุง
ระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือผูมาติดตอเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย  
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4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITAS ) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีคะแนนรวม 91.04 อยูในระดับ A              
มีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินหนวยงานจาก 3 เครื่องมือในการประเมิน ดังนี้ 

   

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ใน 5 ตัวช้ีวัด จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ไดแก 

 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

พบวา ผลคะแนนของ 

 ตัวช้ีวัดท่ี ๒ การใชงบประมาณ ผลคะแนน 86.43 คะแนน มีขอประเด็นการประเมิน ท่ีมี
คาผลคะแนนต่ําสุด จํานวน ๒ ขอ ไดแก 

ขอ i7 ผลคะแนน 74.53 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 74.53% 

นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

i7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป  
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

3.28% 
13.1
1% 

42.62% 40.98% 
 
74.53% 

ขอ i12 ผลคะแนน 74.91 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

 
74.91% 

i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสให
ทาน มีสวนรวม 
ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด ตะแนน 

 สอบถาม 8.93% 3.57% 42.86% 44.64% 79.03% 

 ทักทวง 8.93% 12.50% 39.29% 39.29% 74.53% 

 รองเรียน 10.71% 17.86% 28.57% 42.86% 71.17% 
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 ตัวช้ีวัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ ผลคะแนน 86.43 คะแนน มีขอประเด็นการ
ประเมิน ท่ีมีคาผลคะแนนต่ําสุดจํานวน 1 ขอ ไดแก 

ขอ i20 ผลคะแนน 74.60 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 74.60% 

นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน 

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
ของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของ
ทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

2.00% 6.00% 46.00% 46.00% 
 
74.60% 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) ใน 3 ตัวช้ีวัด จํานวน 15 ขอ 30 คะแนน ไดแก 

 ตัวชี้วัดท่ี 6 การวัดคุณภาพการดําเนินงาน 
 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

พบวา ผลคะแนนของ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน  ผลคะแนน 78.37 มีขอประเด็นการประเมิน    
ท่ีมีคาผลคะแนนต่ําสุด จํานวน  7 ขอ ไดแก 

ขอ E14 ผลคะแนน 69.86 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 69.86% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสให
ผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดี
ข้ึน มากนอยเพียงใด 

0.00% 13.64% 63.64% 22.73% 

 

 
69.86% 
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ขอ E 11 ผลคะแนน 73.75 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 73.75% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ  
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบริการ    ใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 77.78% 22.22% 
 

73.75% 

หมายเหตุ: หากทานติดตอคร้ังแรก ใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไวกอนมาติดตอ 

ขอ E 12 ผลคะแนน 73.75 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 73.75% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 77.78% 22.22% 
 

73.75% 

ขอ E 15 ผลคะแนน 74.50 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 74.50% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

e15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุง
การดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ
โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 75.56% 24.44% 

 
 

74.50% 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ผลคะแนน 86.04 มีขอประเด็นการประเมิน ท่ีมีคา
ผลคะแนนต่ําสุด จํานวน  2 ขอ ไดแก 

ขอ E 6 ผลคะแนน 73.73 คะแนน  
ประเด็นการประเมิน ระดับ 73.73% 

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอ  
มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

 เขาถึงงาย ไมซับซอน 0.00% 2.22% 77.78% 20.00% 72.98% 

 มีชองทางหลากหลาย 0.00% 2.22% 73.33% 24.44% 74.48% 

ขอ E 7 ผลคะแนน 76.73 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 76.73% 

นอยท่ีสุด
หรือไมมีเลย 

นอย มาก มากท่ีสุด 
คะแนน 

e7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ
อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

0.00% 2.22% 66.67% 31.11% 
 
76.73% 

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ผลคะแนน 81.18 มีขอประเด็นการประเมิน ท่ีมีคาผล
คะแนนต่ําสุด จํานวน  4 ขอ ไดแก 

ขอ E 1 ผลคะแนน 77.88 คะแนน 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 77.88% 

e1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

นอยท่ีสุด
หรือไมมี
เลย 

นอย มาก มากท่ีสุด 
 
คะแนน 

 เปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 0.00% 0.00% 63.04% 36.96% 78.25% 

 เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.00% 0.00% 65.22% 34.78% 77.50% 

ขอ E 3 ผลคะแนน 77.50 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 77.50% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี
เลย 

นอย มาก มากท่ีสุด 
 
คะแนน 

e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มี
การปดบังหรือบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอย
เพียงใด 

0.00% 0.00% 65.22% 34.78% 

 
 

77.50% 
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ขอ E 2 ผลคะแนน 76.00 คะแนน 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 76.00% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี
เลย 

นอย มาก มากท่ีสุด 
 
คะแนน 

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคน
อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 69.57% 30.43% 
 
76.00% 

ขอ E 5 ผลคะแนน 74.50 คะแนน  

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ 74.50% 
นอยท่ีสุด
หรือไมมี

เลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

 
คะแนน 

e5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน 
โดยคํานึง ถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

0.00% 0.00% 73.91% 26.09% 
 

74.50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๒ ~ 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  
 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT)  พบวา ผลคะแนนของตัวช้ีวัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคา
คะแนนสูงสุด คือ 100.00 คะแนน ซ่ึงการเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด คือ  

1.ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (33 ขอมูล) คาคะแนน 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 
2.ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ( 10 ขอมูล) คาคะแนน 100 คะแนน 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

  ผลการประเมิน 
 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย (33 ขอมูล) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o1 โครงสราง 0.44 100 

o2 ขอมูลผูบริหาร 0.44 100 

o3 อํานาจหนาท่ี 0.44 100 

o4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 0.44 100 

o5 ขอมูลการติดตอ 0.44 100 

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 0.44 100 

การประชาสัมพันธ 
ขอ ขอมูล คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o7 ขาวประชาสัมพันธ 0.44 100 
 
การปฏิสัมพันธขอมูล 
ขอ ขอมูล คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o8 Q&A 0.44 100 

o9 Social Network 0.44 100 
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 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
การดําเนินงาน 
ขอ ขอมูล คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o10 แผนดําเนินงานประจําป 0.50 100 

o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป 

รอบ 6 เดือน 

0.50 100 

o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 0.50 100 

 
การปฏิบัติงาน 
ขอ ขอมูล คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.50 100 

 
การใหบริการ 

* การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหนวยงาน สําหรับหนวยงานท่ีมีการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจํานวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการใหบริการท่ีมีความสําคัญตอภารกิจ
ของหนวยงาน 
 

ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 0.50 100 

o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 0.50 100 

o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ 

0.50 100 

o17 E–Service 0.50 100 

 
 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
 
ขอ ขอมูล คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 0.57 100 

o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

ประจําป รอบ 6 เดือน 

0.57 100 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 0.57 100 
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การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 0.57 100 

o22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุ 

0.57 100 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย

เดือน 

0.57 100 

o24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป 

0.57 100 

 
 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 100 

o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 

1 100 

o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1 100 

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 

1 100 

 
 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

0.80 100 

o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0.80 100 

o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

0.80 100 
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การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 0.80 100 

o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 0.80 100 

 
 2.ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ ( 10 ขอมูล)  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 1.25 100 

o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 1.25 100 

 
การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบประจําป 

1.25 100 

o37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

1.25 100 

ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

1.25 100 
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แผนปองกันการทุจริต 

* กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะตองเผยแพรไฟลบนเว็บไซต
ของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนและสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลได 
 

ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 1.25 100 

o40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการ

ทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 

1.25 100 

o41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต

ประจําป 

1.25 100 

 
 ตัวช้ีวัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 
 

ขอ ตัวชี้วัดยอย คะแนนตอขอ ผลคะแนน 

o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

5 100 

o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

5 100 
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 5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอย) มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 2 

การใช
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการ
ดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับ 

-การใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใช
จายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส  

-ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 
เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือ
พวกพอง 

- การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คา
ทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย 

 นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานตนเองได 

-ในการประชุมประจําเดือน 
ควรใหความสําคัญกับการใหความรูและการใช
เก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
และเผยแพรชองทางการเขาถึง ไฟลแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ผาน
ชองทางอิเลคทรอนิกส เชน Line เพ่ิม อีกหน่ึง
ชองทาง และปดบอรดสําหรับเจาหนาท่ี 
หากมีขอสงสัย ใหปรึกษา สอบถามได ท่ีกอง
คลัง 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 

การใชทรัพยสิน
ของราชการ 

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของทาง
ราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนําไปใหผูอ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืม
โดยบุคคลภายในหนวยงาน และการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหนวยงาน 

ในการประชุมประจําเดือน 
-ควรประชุมช้ีแจงแนวทางในการยืมทรัพยสิน
ของทางราชการ 
-ควรทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม  
-บันทึกแจงเวียน ใหเจาหนาท่ีภายในรับทราบ 
 -จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของ
ราชการ  
-ติดบอรดประชาสัมพันธภายในหนวยงาน 
-สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม - คืน  
และการลงโทษอยางเครงครัด โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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5.2 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 6 

คุ ณ ภ า พ ก า ร
ดําเนินงาน 

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 
และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/
ใหบริการของหนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา  

ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู
เก่ียวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาท่ีเรียก
รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติหนาท่ีดวย นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู
เ ก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงาน ท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอ้ือ
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุม
หน่ึง 

ประชุมประจําเดือน 
-ควรประชุมช้ีแจงเพ่ือทบทวนปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
-ควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยาง
ชัดเจน เขาถึงงายไมซับซอน อีกท้ังควรมีชองท่ี
หลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส  
-ปรับปรุงวิธีและพัฒนาข้ันตอนการทํางานใหดี
ยิ่งข้ึน 
  

ตัวชี้วัดท่ี 7 

ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

การเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชนเห็นไดวา หนวยงานใหความสําคัญกับ
การสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงาน
และขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมท้ังการจัด
ใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน
ได เสีย สามารถแดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับการ
ดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากน้ี หนวยงานควร
สรางความรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมา
ติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

ประชุมประจําเดือน 
-ประชาสัมพันธชองทางเผยแพรผลงาน ขอมูล
ของหน วย ง าน  ให ชั ด เ จน  เ ช น  ป ดบอร ด
ประชาสัมพันธ  อบต. 
-เจาหนาท่ี เพ่ิมความสนใจผูมาติดตอราชการ 
หากผูมาติดตองานมีขอสงสัย ใหตอบ ช้ีแจงขอ
สงสัย  
หากเจาหนาท่ีไมทราบขอมูล มีขอสงสัย ในงานท่ี
เก่ียวของ ใหศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมใหถูกตอง 

ตัวชี้วัดท่ี 8 

การปรับปรุ งระบบ
การทํางาน 

 

 

 

การ พัฒนาหน วยงาน ท้ั งการปฏิ บัติ ง านของ
เจาหนาท่ี และกระบวนการทํางานของหนวยงานให
ดี ข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี มาใชในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
โดยเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือมาติดตอ เขามา
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

 

ประชุมประจําเดือน 
-ควรประชุมช้ีแจงเพ่ือทบทวนปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
-ใหศึกษา ทบทวนคูมื อประชาชน ในงานท่ี
เก่ียวของ ใหเปนไปตามข้ันตอนเวลาท่ีกําหนด  
 -จัดทําประกาศมาตรการผูมีสวนไดเสีย หรือผูมา
รับบริการ ใหมีสวนรวม และปรับปรุงในการ
ดําเนินงาน  
-ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน  
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5.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง(เพ่ิมเติม) 

ตัวชี้วัดท่ี 9 

การเปดเผยขอมูล 

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน เ พ่ือ เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชน ทราบ 

  

-เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ พัฒนา ปรับปรุง นําเขา
ข อ มู ล ข า ว ส า ร  เ ผ ย แ พ ร บ น
เว็บไซต www.Kudjok.go.th ใหดียิ่งข้ึน 
 -เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ผานทาง Facebook ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ใหมากยิ่งข้ึน  
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ 
หลากหลายชองทาง เชน ภาพกราฟฟก แผนพับ 
จดหมายขาว Line /Tik Tok 
 

ในสวนของบุคลากรภายในหนวยงาน 
ในการประชุมประจําเดือน 
-ประชาสัมพันธเ ว็บไซต อบต.ใหบุคลากร ใน
หนวยงาน ทราบทุกคน เพ่ือ เปนชองทางในการ
รับรู เขาใจ ขอมูล ขาวสารตางๆ ท่ียังมีขอสงสัย 
เพ่ือความเขาใจในการดําเนินงาน ดานตางๆมาก
ยิ่งข้ึน เชน  
-การดําเนินการในการรับทราบ แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป.. หรือขอบัญญัติประจําป... 
-การปรับปรุงงาน การใหบริการ ใหดียิ่งข้ึน ใน
ระบบอิเลกทรอนิกส เปนตน 
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6.ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดี
ข้ึน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลการวิเคราะหการประเมิน ITA ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นําไปสูการกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 ใหดีข้ึน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการประชุมประจําเดือนของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก               
เม่ือวันท่ี  25 มกราคม  2565 ผูบริหารและเจาหนาท่ี  และประชุมนอกรอบ ไดรวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนด
มาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ดังตอไปนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
กําหนด

แลวเสร็จ 
รายงานผล 

การปรับปรุงการทํางาน (ตัวชี้วัดท่ี 8) 

( 1 ) เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
ผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ
หรือผูมีสวนไดเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนา ระบบการทํางาน 
กา ร ให บ ริ ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ดําเนินงาน 

ดานการดําเนินงาน 

1.ทําหนังสือเชิญผูนําชุมชน ประชาชน หรือผู
มีสวนไดเสีย รวมประชุม ประชาคมในหมูบาน 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /วิธีการ 
ข้ันตอน ในการดําเนินงาน มีความโปรงใส 
เพ่ือนํามาปรับปรุง 

2.ประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําป เพ่ือรายงานคุณภาพการปฏิบัติงาน
และ กิจกรรมตางๆ ผานทางเว็บไซต อบต.   
กุดจอก http://www.kudjok.go.th/หรือ 0ใน
กลุม Line กํานันผูใหญบาน ผูนํากลุมตางๆ 
และแจงเวียนใหบุคลากรทราบ/ปฏิบัติ ถึงผล
การแสดงความคิดเห็นในการใหบริการ/
ดําเนินงาน 

ดานการรับบริการ 

1.ทําหนังสือเชิญผูนําชุมชน รวมถึงประชาชน
ท่ัวไป เขารวมประชุมประจําเดือนทุกเดือน 
หรือรวมประชุมในการประชาคมในหมูบาน
เพ่ือแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการ เพ่ือ
นํามาปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติ งาน /
ปรับปรุงวิธีการ และข้ันตอนการดําเนินงาน 

2.ประชาสัมพันธใหผูมารับบริการ ณ จุด
บริการ อบต.กุดจอกไดแสดงความคิดเห็นใน
แบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ   

สํานักปลัด กันยายน 
2565 

การประชุม
ประจําเดือน
(ระหวาง
ดําเนินการ) 

รายไตรมาส 

http://www.kudjok.go.th/หรือ
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
กําหนด

แลวเสร็จ 
รายงานผล 

การปรับปรุงการทํางาน (ตัวชี้วัดท่ี 8) 

ตอ 

(1)เปดโอกาสใหผูรับบริการ 
หรือผูมาติดตอหรือผูมีสวนได
เสียเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุ ง พัฒนา ระบบการ
ทํางาน การใหบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 

    -ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ช อ ง ท า ง ถ า ม -ต อ บ 
(Q&A)หรือกระดานสนทนา ในหนาเว็บไซต 
อบต.กุดจอก 
http://www.kudjok.go.th/ 

  -ประชาสัมพันธผานสื่อ online  

ในรูปแบบ Google form หัวขอ อบต.กุดจอก
ควรปรับปรุงการดําเนินงาน/การบริการ ใหดี
ข้ึน ในดานใดบาง ในกลุมLine กํานัน 
ผูใหญบานตําบลกุดจอก/ผูนํากลุมอสม.เปน
ตน  

(เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ระลอก
ใหม) 

 

 

สํานักปลัด 

 

กันยายน 
2565 

 

การประชุม
ประจําเดือน
(ระหวาง
ดําเนินการ 

รายไตรมาส 

( 2 ) ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล 
ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการ
อยางถูกตอง 

จัดทําประกาศวาจะไมเรียกรองประโยชนอ่ืน
ใด ในการปฏิบัติหนา ท่ี  และมีการจัดทํา
ประกาศไมเรียกรับผลประโยชนหรือทรัพยสิน
ใด ๆ 

 

สํานักปลัด 

 

กันยายน 
2565 

 

การประชุม
ประจําเดือน
(ระหวาง
ดําเนินการ 

รายไตรมาส 

(3) พัฒนาศักยภาพความรูดาน
เทคโนโลยี ของบุคลากร และ
ผูดูแลระบบอยางตอเนื่อง 

 

-ฝกอบรม /ใฝหาความรูดวยตัวเอง จากสื่อโช
เชียล ตางๆ 

-ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของ
หนวยงานใหเปนปจจุบัน 

 

สํานักปลัด 

 

กันยายน 
2565 

 

การประชุม
ประจําเดือน
(ระหวาง
ดําเนินการ 

รายไตรมาส 

http://www.kudjok.go.th/
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
กําหนด

แลวเสร็จ 
รายงานผล 

คุณภาพการดําเนินงาน (ตัวช้ีวีดท่ี 6) 

1.มาตรการพัฒนาบุคลากร
ใน การดําเนินงานและการ
บริการ  

และการยกยองบุคลากร
ดานใหบริการประชาชน
ดีเดน 

 

 

ประชุมประจําเดือน 
-เจาหนาท่ีศึกษา ทบทวน คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และคูมือประชาชน ในเรื่อง 
การปฏิบัติงาน/การใหบริการ  ใหเปนไปตาม
ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด        
 -รวมท้ังปรับปรุงกระบวนงานใหเหมาะสม ให
เปนไปตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด  
-พัฒนาบุคลากร โดยการสรางวัฒนธรรมองคกร
ฝกอบรมการใหบริการท่ีดี ไมเลือกปฏิบัติ/บริการ
อยางเทาทียมกัน 
 

สํานักปลัด 

 

กั น ย า ย น 
2565 

การประชุม
ประจําเดือน
(ระหวาง
ดําเนินการ) 

รายไตรมาส 

* โ ค ร ง ก า ร
ส ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น 
ป ร ะ จํ า ป 
๒๕๖๕ 
ยั ง ไ ม ไ ด
ดํ า เ นิ น ก า ร 
เ น่ื อ ง จ า ก
สถานกา รณ 
Covid-19 
และมีบุคลากร 
ติ ด เ ช้ื อ 
Covid-19** 

2.ใหความรู เ ก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชน ทับ
ซอน 

ฝกอบรมหรือประชุมชี้แจงพนักงานเจาหนาท่ี 
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
-โครงการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕๖๕ 
 
 

สํานักปลัด 

 

กั น ย า ย น 
2565 
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มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ 
กําหนด

แลวเสร็จ 
รายงานผล 

การใชทรัพยสินของทางราชการ (ตัวช้ีวัดท่ี ๔) 
แนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของทาง
ราชการท่ีถูกตอง 

ประชุมประจําเดือน 
เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสิน
ของราชการท่ีถูกตอง เชน 
 -ประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงานใหบุคคลภายในและ
ภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 
-การเผยแพร ประชาสัมพันธ แนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบ ใหบุคลากร และบุคคลภายนอก ไดรับ
ทราบ 
-การติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน ตาม
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ 
 
 

กองคลัง 
 

กั น ย า ย น 
2565 
 

การประชุม
ประจําเดือน
( ร ะ ห ว า ง
ดําเนินการ) 
รายไตรมาส 
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ภาคผนวก 


