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คํานํา 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง และนําขอมูลผล
การประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (๒) การใช
งบประมาณ (๓) การใชอํานาจ (๔) การใชทรัพยสินของทางราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล (10) การปองกัน
การทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ
ผูมีสวนไดเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึง
ผลคะแนนครั้งนี้  จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้จะชวย
สนับสนุนสงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ 
คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CIP) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

  มกราคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได
พัฒนาเครื่องมือเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ” ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ซ่ึงถือวาเปนการยกระดับใหการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปน “มาตรการเชิงรุก” ท่ีหนวยงาน
ภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก        
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.69 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ B  

  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดตามลําดับคะแนนท่ีไดจากลําดับมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ดังนี้ 

  ตัวช้ีวัด        ผลคะแนน 

1. การปฏิบัติหนาท่ี       86.53 

2. การใชอํานาจ        83.92 

3. การปองกันการทุจริต       81.25 

4. การแกไขปญหาการทุจริต      80.30 

5. การใชงบประมาณ        77.39 

6. การใชทรัพยสินของราชการ      75.92 

7. คุณภาพการดําเนินงาน      75.89 

8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร      75.71 

9. การปรับปรุงการทํางาน      73.31 

10. การเปดเผยขอมูล       63.56 

  สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ 86.53 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
สวนท่ีจะตองพัฒนา เนื่องจากไดคะแนนต่ําท่ีสุด เทากับ 63.56 คือ ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ี
แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนท่ีจะตองพัฒนาไว ดังตอไปนี้ 
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  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 

  3.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยไดคะแนนเทากับรอยละ 86.53 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

  3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 

3.2.๑ ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.92 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ จะเห็นไดวาบุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

3.3.2 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.25 เปนคะแนน
จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

 (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

 (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการเสริมความโปรงใสและปองกันการ
ทุจริตภายในหนวยงาน ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน  

3.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.30 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน         
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมี
การจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 
นอกจากนี้ หนวยงานตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของ
ฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริต 

3.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.39 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเผยแพรอยางโปรงใสไป
จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทางไปราชการ 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญกับการให
ความรูและการใชเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป และเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
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3.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.92 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน ในการนําทรัพยสินของราชการไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา 
หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรให
บุคลากรภายในไดรับทราบนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการดวย 

3.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.89 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยาง
เครงครัด เห็นไดวา ประชาชนหรือผูมารับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดตาม
มาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูมารับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวก
พองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และพบวาไมมีการรับสินบน แตท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือใหหนวยงาน
ไดคะแนนดีข้ึนซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงายไมซับซอน อีกท้ังควรมีชองท่ี
หลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีและข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูมารับ
บริการ หรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

  3.2.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.71 เปนการ
คะแนนจากการประเมินการรับรูบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชนเห็นไดวา หนวยงานให
ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมท้ังการ
จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถแดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การ
ใชบริการ นอกจากนี้ หนวยงานควรสรางความรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.8 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 73.31 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

  3.3 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 70) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ  

3.3.1 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 63.56 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ 

 (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล          

(2) การบริหาร ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ 
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   (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ  

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  

(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

  ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : 
ITAS ) ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก มีคะแนนรวม 75.69 อยูในระดับ B มีรายละเอียดผลคะแนนการ
ประเมินหนวยงานจาก 3 แบบวัด ดังนี้ 

  4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการ มีคาต่ําสุด 
เทากับ 75.92 ซ่ึงหนวยงานควร จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การปรับปรุงระบบการทํางาน มีคาต่ําสุด 
เทากับ 73.31 ซ่ึงหนวยงานควรเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ เจาหนาท่ีควรปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการใหดีข้ึน และเจาหนาท่ีควรปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหดีข้ึน  

  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การเปดเผยขอมูล มีคาต่ําสุด เทากับ 
63.56  และการปองกันการทุจริต คาคะแนนเทากับ 81.25  ซ่ึงการเปดเผยขอมูล ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย 
(33 ขอมูล) ซ่ึงหนวยงานควรปรับปรุง 14 ขอตามตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดยอย ท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดยอย ท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 ขอ o2 ขอมูลผูบริหาร  ขอ o9 Social Network  

   ตัวชี้วัดยอย ท่ี 9.2 การบริหารงาน (การดําเนินงาน) 

          ขอ o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน ประจําป รอบ 6 เดือน  

          ขอ o17 E – Service   

ตัวชี้วัดยอย ท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

ขอ o21 แผนการจัดซ้ือจัดจางจัดหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
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ตัวชี้วัดยอย ท่ี 9.4 การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขอ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

ขอ o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ขอ o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ตัวชี้วัดยอย ท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  

ขอ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ขอ o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ขอ o31ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ซ่ึงหนวยงานควร  เนนการเผยแพรขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดาน
การบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังขาว
ประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป และการใหบริการผานระบบ       
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย ทุกชวงเวลา  

                        ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต คาคะแนนเทากับ 81.25  ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย 
(10 ขอมูล) ซ่ึงหนวยงานควรปรับปรุง  3 ขอตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ขอ o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 

ขอ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 

ขอ o37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

       ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส 
และเผยแพรใหสาธารณะทราบ  

       ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงภายในหนวยงานในกรณีท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม และเผยแพร      
ใหสาธารณะทราบ  
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5.ประเด็นท่ีจะตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุด) มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 การประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 4 

การใชทรัพยสินของราชการ 

พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนํา
ทรัพยสินของทางราชการของหนวยงานไปเปน
ของตนเอง หรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดย
บุคคลภายในหนวยงาน และการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหนวยงาน 

-ควรประชุมช้ีแจงแนวทางในการยืมทรัพยสินของ
ทางราชการ 
-ควรทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม และทํา
บันทึกแจงเวียน ใหเจาหนาท่ีภายในรับทราบ       
-จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของ
ราชการ  
-สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด โดยยึด
ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

5.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 8 

การปรั บปรุ ง ร ะบบการ
ทํางาน 

การพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจ าหน า ท่ี  และกระบวนการ ทํ า งานของ
หนวยงานใหดีข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี 
มาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชน
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเปดโอกาสใหผูมารับ
บริการหรือมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

 

-ควรประชุมช้ีแจงเพ่ือทบทวนปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
 -จัดทําประกาศมาตรการผูมีสวนไดเสีย มีสวน
รวมในการดําเนินงาน และประชาสัมพันธ ให
ทราบโดยท่ัวกัน  

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

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 9 

การเปดเผยขอมูล 

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน เ พ่ือ เปดเผยขอมูลตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาว
ประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 

(2)การบริหาร ไดแก แผนดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการใหบริการ 

 (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการ
ใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัด
จางหรือการจัดหาพัสดุ  

 

-เจาหนาท่ีประชาสัมพันธปรับปรุง ติดตามนําเขา
ขอมูล ท่ีถูกตองและครบถวน เพ่ือเผยแพรบน
เว็บไซต เชนปรับปรุงขอมูลผูบริหารใหครบตาม
องคประกอบท่ีกําหนดและจัดทําการใหบริการ
ผานระบบ e-service และมีชองทางการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
และขอมู ล พ้ืนฐานเ ก่ียว กับการปฏิ บัติ ง าน 
ประกอบดวยขอมูลดานการบริหารงานท่ัวไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล  
-จัด ทําประกาศนมาตรการ เผยแพร ข อมู ล
สาธารณะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน การปรับปรุง 

ตัวชี้วัดท่ี 9 

การเปดเผยขอมูล 

 

 

 

 

 

 

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ  

(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก 
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปด
โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสใน
การบริ ห าร งานและการดํ า เ นิน งานของ
หนวยงาน 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 

การปองกันการทุจริต 

การมีสวนรวมของผูบริหาร ตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การมีสวนรวมของนายกองคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใส และเผยแพรให
สาธารณะทราบ 

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจําป และ 

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ตองแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงภายในหนวยงานในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม และเผยแพรใหสาธารณะทราบ 
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6.ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน    
ใหดีข้ึน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จากการประชุมองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เม่ือวันท่ี 4  มกราคม  2564 ผูบริหารและเจาหนาท่ีได
รวมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอนและวิธีการ/ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับ
ติดตาม 

( 1 ) มี แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ
เ ก่ียวกับการใชทรัพยสิน
ของราชการท่ีถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ี
ถูกตอง 

กองคลัง ม . ค . -มี . ค .
64 

รายงานผลการ
ดํ า เ นิ นการ ใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น
เมษายน 2564 

(2)ใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชน ทับ
ซอน 

ฝ กอบรมหรื อประชุ มชี้ แ จ ง
พนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือให
ความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน 

สํานักปลัด ม . ค . -มี . ค .
64 

(3 ) ใ ห ค ว ามรู เ รื่ อ ง กา ร
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

รณร งค ใ ห ค ว าม รู เ รื่ อ ง ก า ร
ประเ มิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน 

สํานักปลัด ม . ค . -มี . ค .
64 

(4)การจัดทําประกาศขอ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย สินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงานให
บุ คคลภาย ในและภายนอก
หนวยงานทราบใหชัดเจน 

กองคลัง ม . ค . -มี . ค .
64 

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

จัดทําประกาศวาจะไมเรียกรอง
ประโยชนอ่ืนใด ในการปฏิบัติ
หนาท่ี และมีการจัดทําประกาศ
ไม เรียกรับผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินใด ๆ 

สํานักปลัด ม . ค . -มี . ค .
64 

 

(6)การตรวจสอบและตอ
อ า ยุ เ ว็ บ ไ ซ ต ใ ห ทั น
กําหนดเวลา พรอมท่ีจะ
เผยแพรขอมูลใหประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลใน
เว็บไซตของหนวยงานใหเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด ม . ค . -มี . ค .
64 
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มาตรการ ข้ันตอนและวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับ
ติดตาม 

( 7 ) เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
เสียเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ประชาสั ม พันธ ช อ งทางการ
รองเรียน การใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

สํานักปลัด ม . ค . -มี . ค .
64 

รายงานผลการ
ดําเนินการใน
การประชุม
ประจําเดือน
เมษายน 2564 (8)มีการมอบหมายงาน       

การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

(1 )สร า งความเข า ใจร วม กัน
เก่ียวกับเกณฑการประเมินและ
การทํางาน 

(2 )ผู บ ริห ารต อง เนนย้ํ า ใน ท่ี
ประชุม เรื่อง ความเปนธรรมใน
การประ เ มิน  เ พ่ือ เ พ่ิมความ
ตระหนักใหกับหัวหนางาน และ
เ ป น ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ ห กั บ
ผูปฏิบัติงาน 

-สํานักปลัด 

-กองคลัง 

-กองชาง 

-กองการศึกษา 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

ม . ค . -มี . ค .
64 

 

 


