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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ 

กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนำขอมูล ผลการประเมิน

รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสมเพื่อแสดง

ใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตำบลหนองกบ ไดคะแนน 60.92 คะแนนระดับผล

การประเมิน D ซึ ่งในครั ้งนี ้ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) การปฏิบัติ

หนาท่ี (๒) คุณภาพการดำเนินงาน (๓) การใชงบประมาณ (๔) การใชอำนาจ (๕) ประสิทธิภาพการสื่อสาร(๖) การ

แกไขปญหาการทุจริต (๗) การปรับปรุงการทำงาน (๘) การใชทรัพยสินของราชการ (๔) การเปดเผยขอมูล และ 

(๑๐) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรู ของ

ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ที่เปนปจจุบันบนเว็ป

ไชตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตำบลหนองกบในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลหนองกบ หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน 

สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือ ไดมี

บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวกใหกับ

หนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคูดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

 

สำนักปลัด 

องคการบริหารสวนตำบลหนองกบ 



1.หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา "การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปจจุบันการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการกำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธศาสตรที่สำคัญของ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการ

ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน"มาตรการ

ปองกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับ

การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.ระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ระดับผลการประเมิน ชวงคะแนน 

ระดับ AA 95.00 – 100.00 

ระดับ A 85.00 – 94.99 

ระดับ B 75.00 – 84.99 

ระดับ C 65.00 – 74.99 

ระดับ D 55.00 – 64.99 

ระดับ E 50.00 – 54.99 

ระดับ F 0 – 49.99 

 

 

 

 

 

 



ภาพสรุปคะแนนองคการบริหารสวนตำบลหนองกบ อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 

3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองกบ อำเภอบาน

โปง จังหวัดราชบุร ี

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองกบ 

อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 60.92 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน ระดับ D เม่ือพิจารณาเรียงลำดับตามคะแนนแตละตัวชี้วัดพบวา 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 96.73  
2 คุณภาพการดำเนินงาน 96.35 
3 การใชงบประมาณ 95.86 
4 การใชอำนาจ 93.05 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.08 
6 การแกไขปญหาการทุจริต 89.80 
7 การปรับปรุงการทำงาน 85.10 
8 การใชทรัพยสินของทางราชการ 82.14 
9 การเปดเผยขอมูล 29.75 

10 การปองกันการทุจริต 0.00 
 

สรุป    คะแนนสูงสุด 96.73 คะแนน คะแนนต่ำสุด  0.00 คะแนน 

 

 



4.การวิเคราะหขอมูล 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตำบลหนองกบ

อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ี

แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอนี้ 

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดรับคะแนนเทากับรอยละ ๙6.73 คะแนน เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูขอมูลของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว สะทองใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความ

โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

4.๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙6.35 คะแนน เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ

ดำเนินงานในประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดำเนินงาน

ของหนวยงานวายึดหลักตามาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการ ไม

นำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และพบวาไมมีการเรียกรับสินบน เงิน ทรัพยสิน และ

ประโยชนอื่นๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน แตทั้งนี้ควรมีการพัฒนา

ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย 

ไมชับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การรับบริการ ใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการปรับปรุงการ

ดำเนินการ 

4.๓ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.86 คะแนน เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใสไป

จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแก

ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯตลอดจน

กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสำคัญ กับการเปดโอกาสให

บุคลากรภายในมีสวนรมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

๔.๔ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.05 คะแนน เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผู บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน ตางๆ



ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่น ตอการใช

อำนาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

๔.๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๑.08 คะแนนเปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ

สื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงาน

ใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมท้ัง

การจัดใหมรชองทางใหผูรับบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมา

ติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ 

ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.80 คะแนน เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทำ

แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื ่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนธรรมซ่ึง

หนวยงานมีการดำเนินการตอตานการทุจริต โดยการเผาระวัง และการตรวจสอบการทุจริต ซ่ึงสามารถทำใหม่ันใจ

ไดวา หนวยงานมีความโปรงใสและสามารถแกไขปญหาการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.10 คะแนน เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวของกับการปรับปรุงการพัฒนาหนวยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ และ

กระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความ

สะดวกรวดเร็ว ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ 

๔. ๘ ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.15 คะแนนเปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพยสินของทางราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง

หรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน

และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก 

เห็นไดวาหนวยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรให

บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ

ใชทรัพยสินของราชการของหนวยงาน 

๔.๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทารอยละ 29.75 คะแนน เปนคะแนนจากการ

เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็ปไชตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนทราบ



ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (๒) การ

บริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแกแผนการ

ใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ไดแก นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานไดแก การจัดการเรื ่อง

รองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนถึงความ

โปรงใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหนวยงาน 

๔.๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๑0 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดรับคะแนนเทากับรอยละ 0.00 คะแนน เปน

คะแนนจากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็ปไชตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของ

หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก การ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการ

ภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต มีการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความ

พยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

5.ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 5.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนนเทากับ

รอยละ 90.18 อยูในระดับ A บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงาน ที่เปนไปตามหลักการความ

โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจตอการ

บริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งท่ีควรเปนประเด็นใน

การพัฒนาสำหรับหนวยงาน เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี ้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 
82.14 คะแนน 

I24 หน วยงานของท าน ม ีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน
ไม  ให ม ีการนำไปใช ประโยชน
สวนตัว กลุ ม หรือพวกพอง มาก
นอยเพียงใด 

สวนราชการภายในสังกัด อบต.
หนองกบ กำหนดแนวทางในการ
กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของทางราชการ 

 

  



 5.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูที่มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน 

เทากับรอยละ 93.06 อยูในระดับ A บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ

ดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแก

ผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการ

เรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคำนวนเปนเงินได 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช ี ้ว ัดท ี ่  7 ประส ิทธ ิภาพการ
สื ่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 
89.80 คะแนน  

E8 หน วยงานท ี ่ท  านต ิดต อ มี
ชองทางรับฟงคำติชมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ หรือไม 
E10 หน  วยงานท ี ่ ท  านต ิ ดต อ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงานหรือไม 

มีชองทางการรับฟงคำติชมหรือ
ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การ ให บร ิ การของหน  วยงาน 
เพ่ิมข้ึน 

 

 5.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 14.87 

อยูในระดับ F บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีระบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ที่ไมผานเกณฑการประเมิน ซ่ึง

การเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบนั้น ไมมีความเปนปจจุบัน ทำใหสาธารณชนไม

สามารถเขามาดูขอมูลสาธารณะตางๆได ซึ่งในปตอไป ควรมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) ใหดีข้ึนตอไป 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินท่ีเปน
ขอบกพรอง/จุดออน 

ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การดำเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 0.00 คะแนน 

O38 การเสร ิมสร างว ัฒนธรรม
อ งค  ก ร  ต ามมาต ร า ฐ านทา ง
จริยธรรม 
O40 รายงานการกำกับต ิดตาม
การดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำป รอบ 6 เดือน 
O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

1. อบต.หนองกบ แสดงถึงการ
เสร ิมสร างว ัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ 
ค าน ิยมในการปฏิบ ัต ิงานอย าง
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดี ตาม
มาตรฐ านทา ง จร ิ ย ธ ร ร ม ข อ ง
เจาหนาท่ีของรัฐ 
2 . อ บ ต . ห น อ ง ก บ  แ ส ด ง
ความกาวหนาในการดำเนินการ
ตามแผนปองกันการทุจริต สามารถ



จัดทำเปนแบบรายเดือน รายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน 
3 . ห น  ว ย ง า น ต  อ ง แ ส ด ง ก า ร
วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินการ
ของหนวยงาน 

 

 

  



6.มาตรการ/แนวทาง เพ่ือยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 6.1 มาตรการเพ่ือยกระดับผลการประเมินแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำป 2566 ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.ปรับปรุงระบบการ
ทำงาน และพัฒนา
คุณภาพดำเนินงาน 

- จัดประชุมเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ
ประชาชน โดยระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาคุณภาพงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึนกวาเดิม 
- แสดงวิธีการ/ข้ันตอนการตามภาพกิจงาน ท่ีประชาชน
สามารถมองเห็นและอานไดงาย 
- แสดงผลการปรับปรุงโดยเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
และจะเผยแพรใหประชาชนทราบในรูปแบบตางๆ 
- เจาหนาท่ีจุดใหบริการตางๆ ควรใหบริการดวยความ
ยิ้มแยม กระตือรือรน และเต็มใจ ใหบริการในทันทีท่ีพบ
เห็น 
- ใหขอมูลผูมารับบริการ หรือ ผูมาติดตออยางถูกตอง
ตรงไปตรงมาไมปดบังขอมูล 
- ใหหัวหนาสวนราชการกำกับดูแลเจาหนาท่ีในสังกัดใน
การใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษาฯ 

ดำเนินการ
ตลอดท้ัง
ปงบประมาณ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ติดตามและรายงานผลการ
กำกับติดตาม 2 ครั้ง ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2566 และ
ภายใน 30 กันยายน 2566 

2.การเผยแพรผลงาน
หรือขอมูลขาวสารตาง
ท่ีหลากหลายชองทาง 

- เผยแพรผลงานขอมูลขาวสารหลากหลายชองทาง เชน 
เว็บไซต อบต. , เฟซบุค ,ไลน การประชุมตางๆ เปนตน 
- เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 
กอนดำเนินการใหบอยครั้งข้ึนกวาเดิม 

ผูชวยนัก
ประชาสัมพันธ 

ดำเนินการ
ตลอดท้ัง
ปงบประมาณ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ติดตามและรายงานผลการ
กำกับติดตาม 2 ครั้ง ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2566 และ
ภายใน 30 กันยายน 2566 



มาตรการ/แนวทาง ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

3.สรางความรูความ
เขาใจกับบุคลากรใน
หนวยงานเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดตามแบบ
ประเมิน IIT 

-วิธีการถายทอดความรูใหแกหัวหนาหนวยงานหรือ
ตัวแทนแตละสวนราชการ เพ่ือจะไดสรางความเขาใจ
ใหแกบุคลากรภายในสวนราชการของตนกอนตอบแบบ
วัดความรู (IIT) 
 

- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองชาง 
- กองการศึกษาฯ 

ภายใน 30 
มิถุนายน 
2566 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ติดตามและรายงานผลการ
กำกับติดตาม 2 ครั้ง ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2566 และ
ภายใน 30 กันยายน 2566 

4.สรางความรูความ
เขาใจและ
ประชาสัมพันธชองทาง
ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตอบ
แบบวัดความรู EIT 

- ประชาสัมพันธผานชองทางโซเชียลมีเดีย, เวทีประชุม
ตางๆ วารสาร แผนพับ เปนตน เฉพาะชองทางโซเชียล
มีเดีย สัปดาหละ 1 ครั้ง 
 

ผูชวยนัก
ประชาสัมพันธ 

ภายใน 30 
มิถุนายน 
2566 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ติดตามและรายงานผลการ
กำกับติดตาม ภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2566 

 

  



6.2มาตรการเพ่ือยกระดับผลการประเมิน แบบวัดการเปดเผยขอมูลของหนวยงาน OIT ประจำป 2566 ดังนี้ 

มาตรการ/
แนวทาง 

ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 

O2 
ขอมูลผูบริหาร 

-แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุด และผูดำรง
ตำแหนงทางการบริหารของหนวยงาน 
-ปรับปรุงแผนผังขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน 

นักทรัพยากรบุคคล ภายใน 15 เม.ย.66 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานผล
การกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 2566 

O6 
กฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

-แสดงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 
-เจาหนาท่ีแตละภารกิจงาน สำรวจมีการแกไข 
เปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ดำเนินงานในชวงปงบประมาณ 2566 หรือไม 
ถามีใหประสานงานประชาสัมพันธเพ่ือนำขอมูล
กฎหมายท่ีแกไขใหมเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน 

เจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของทุกสวน
ราชการ 

ตลอดปงบประมาณ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานผล
การกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 2566 

O22 
รายงานผลการ
จัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหา
พัสดุประจำป 

-แสดงรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน
ประจำป 2565 
-งานพัสดุนำขอมูลรายงานผลประจำป เผยแพร
บนเว็บไซตของหนวยงาน  

ผูชวยเจาพนักงาน
พัสดุ 

ตลอดปงบประมาณ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานผล
การกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 2566 

O32 
การสราง
วัฒนธรรม 
No Gift policy 

-แสดงผลการดำเนินกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปลุกจิตสำนึกหรือสรางวัฒนธรรม ใหเจาหนาท่ีใน
การปฏิเสธรับของขวัญ 
-ถายถอดความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย No 
Gift Policy ในการประชุมคณะผูบริหาร พนักงาน
สวนตำบล และพนักงานจาง ประจำป 2566 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

ภายใน 5 เม.ย. 66 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานผล
การกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 2566 



มาตรการ/
แนวทาง 

ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การติดตามผล 

O33 
รายงานผลตาม
นโยบาย No 
Gift Policy 

-แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย 
No Gift Policy รอบ 6 เดือน ของป 2566 
- ดำเนินการจัดทำรายงานผลรอบ 6 เดือน 
ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2566 
 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

ภายใน 5 เม.ย.66 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานผล
การกำกับติดตามภายในวันท่ี 
15 เมษายน 2566 

O35 
การดำเนินการ
เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

-เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคลองกับ
มาตรการ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 
- การดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
รอบ 6 เดือน ภายใน 5 เมษายน 2566 

นักวิเคราะห
นโยบายและแผน 

ภายใน 15 เม.ย.66 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงานจ
ผลการกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 2566 

O39 
ประมวล
จริยธรรมสำหรับ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

-แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ
ดำเนินการเผยแพรขอมูลดังกลาวบนเว็บไซตของ
หนวยงาน  

นักทรัพยากรบุคคล ภายใน 15 เม.ย.66 นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน ติดตามและรายงาน
การกำกับติดตาม ภายใน 
15 เมษายน 25666 

 


