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ท่ีมาและความส าคัญ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในกา รด า เนินงา นของหน่วย งานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และควา มโปร่งใสในหน่วยงานภา ครัฐ โดยถือเป็น การประเมินที่คร อบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่ วประเทศ               
ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่ วยงานภาครัฐ          
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส า นักงาน ป.ป.ช.          
ก าหนดส าหรับในการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวน 
การประเมิน ITA ในหลายด้าน เพ่ือ พัฒนาให้มีปร ะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้า นรายละเอียดการประเมิน            
ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมิน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) ซ่ึงนอกจากจะส่งผลให้การประเมิน ITA สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดภาระของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และลดงบประมาณที่ใช้ในการด า เนินการแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินได้รับทราบ สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถน า ผลการประเมิน               
ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น             
การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการ
ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศ                
ลดน้อยลงไปได้ไม่มากก็น้อย  ซ่ึงในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้  โดยกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการลดน้อยลง คือ          
การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ตระหนักและ            
ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก  จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือน าผลการประเมิน          
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองบัวโคกให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  ความโปร่งใส   
และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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กรอบการด าเนินงาน 
  1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/

หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้อง              
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน)              
ให้เก็บ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนมาก 
(มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง  

การรวบรวมข้อมูล 
1) หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงในระบบ ITAS เพ่ือให้ระบบสามารถ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน   
2) หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ IIT แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน  ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงการเผยแพร่ช่องทางการเข้าตอบให้ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการกระจายตัวของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ครอบคลุมทุกส่วนงานและทุกระดับ  

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงาน
จะต้องก ากับติดตามและส่งเสริมให้มีการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าหรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน        

ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นต่ า  จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณี
หน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อย (น้อยกว่า 30 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทั้งหมด  ส่วนกรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวนมาก (มากกว่า 1,000 คน) ให้เก็บข้อมูลจากผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง 
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การรวบรวมข้อมูล  
1) หน่วยงานระบุจ านวนประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS เพ่ือให้

ระบบสามารถก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของหน่วยงาน จากนั้นหน่วยงานกรอกรายชื่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้ หน่วยงานควรค านึงถึงข้อมูลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่สอดคล้องและครอบคลุม ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน  

2) ผู้รับจ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจ EIT จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก            
ตามฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยผู้รับจ้างประเมินอาจมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือ          
ขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนามจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินหรือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้รับจ้างประเมินจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี คุณภาพและมีลักษณะความเป็นตัวแทนที่ดีทางวิชาการและทางสถิติ  รวมทั้ง 
มีข้อมูลการตอบไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต าหรือตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  

3) หน่วยงานจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบส ารวจ EIT เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
1.3 หน่วยงาน  
หน่วยงาน  หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินการรวบรวมข้อมูล  
1) หน่วยงานตอบแบบส ารวจ OIT ลงในระบบ ITAS  
2) ผู้รับจ้างประเมินจะตรวจสอบข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ของหน่วยงานจากค าตอบของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช.                  
ก าหนด จากนั้นท าการให้คะแนนและให้ความเห็นตามแบบส ารวจ OIT และบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้  กรณีที่
ค าตอบของหน่วยงานไม่ชัดเจนจนไม่สามารถให้คะแนนได้ หรือกรณีมีข้อสงสัย ผู้รับจ้างประเมินอาจมีการ
ประสานงานเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินประกอบการพิจารณา  
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ตัวชี้วัดการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ได้รับการประเมินจาก  3  ช่องทาง   ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบ
ประเมินฯ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านระบบ ITAS   รายละเอียด  ดังนี้ 

จ านวนค่าขั้นต่ า               30   คน 
ตอบด้วยตนเอง   34 คน  (ครบตามจ านวนขั้นต่ า) 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน

ของรัฐอ่ืนที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจต่า งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ผ่านระบบ ITAS  
รายละเอียด  ดังนี้ 

จ านวนทั้งหมด           600 คน 
จ านวนค่าขั้นต่ า               60   คน 
ตอบด้วยตนเอง   61 คน 
ตอบโดยผู้รับจ้าง   61 คน (ครบตามจ านวนขั้นต่ า) 
3. เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  www.nbk.go.th 

 

http://www.nbk.go.th/
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แผนภาพขั้นตอนการประเมิน 
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ผลการประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช.  ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ .25 6 1   ผ่า นทา งเว็บ ไซ ต์ www.itas.nacc.go.th                     
โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผลการประเมินโดยรวม   
     1.1  คะแนนเฉลี่ย  75.39   
     1.2  ระดับผลการประเมิน  B   
     1.3  อันดับที่  25  ของจังหวัดชัยภูมิ  (จ านวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน  63  แห่ง) 
  1.4  อันดับที่  3  ของอ าเภอจัตุรัส  (จ านวน อปท. 11 แห่ง) 
 
2.  ผลการประเมินรายตัวชี้วัด  เรียงอันดับจากมากไปน้อย  ปรากฏตามตารางดังนี้ 
 

อันดับ ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.69 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.69 

3 คุณภาพการด าเนินงาน 80.68 

4 การใช้อ านาจ 80.19 

5 การใช้งบประมาณ 79.36 

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.11 

7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.62 

8 การปรับปรุงการท างาน 75.80 

9 การเปิดเผยข้อมูล 68.37 

10 การป้องกันการทุจริต 66.67 

 

 

 

 

 



10 
 

สภาพแวดล้อมการท างานของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 2561 
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินรายด้านได้ดังนี้ 

1. ด้าน  IIT   สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน  ได้ตามตารางดังน้ี 

 
ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

 

ผลการวิเคราะห์ 
 

 
หมายเหตุ 

แก้ไข พัฒนา รักษา
มาตรฐาน 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี   

1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อสอบถามอย่างโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน  
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

80.28  √     

2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติด ต่อที่รู้จักเป็นกา ร
ส่วนตัวเท่าเทียมกัน  มากน้อยเพียงใด 

75.80 √   - ต่ า 
- แก้ไข  

 
3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานมุ่งผลส าเร็จของงาน  ให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว  และพร้อมรับผิดชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง  อย่างไร 

75.51 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
 

4 บุคลา กรในหน่วยงา นของท่าน  มีการเรี ยกรั บเงิน  
ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
กา ร ล ด ร า คา  ก า ร รั บค ว า ม บั น เทิ ง  เ ป็ น ต้ น              
จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ  
อนุญาต  หรือให้บริการ  หรือไม่ 

100.00   √  

5 ในช่ ว ง เทศกา ลหรื อวา ร ะส า คัญ ต่า งๆตา มขนบ         
ธรรมเนียม  ประเพณี  บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การรับเงิน ทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
เช่น การลดรา คา  หรือรับความบั นเทิ ง  เป็นต้น  
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา  หรือไม่   

100.00   √  

6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการให้เงิน  ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อ่ืนๆ  เช่น  การยกเว้นค่าบริการ  การอ านวย
ควา มสะดวก เป็ นกร ณีพิเศษ เป็ น ต้น  แ ก่บุ คคล 
ภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต  หรือไม่ 

97.56  √   

 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการวิเคราะห์  
หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
2. การใช้งบประมาณ   
7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพียงใด 
73.34 √   - ต่ า 

- แก้ไข  
 

8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า  ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ต้ังไว้  มากน้อยเพียงใด 

75.80  √   

9 หน่วยงานของท่าน  ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง  มากน้อยเพียงใด 

87.02  √   

10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา   ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือ          
ค่าเดินทาง ฯลฯ  มากน้อยเพียงใด 

91.90  √   

11 หน่วยงานของท่าน  มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  
และการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  และ
เอ้ือปร ะโยชน์ ให้ ผู้ ป ร ะกอบกา รร า ย ใดร า ยหนึ่ ง             
มากน้อยเพียงใด 

83.44  √   

12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยการสอบถาม  
ทักท้วง  ร้องเรียน  มากน้อยเพียงใด 

64.64 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
   

3. การใช้อ านาจ   
13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน  มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง

เป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด 
74.22  √   

14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน  มากน้อยเพียงใด 

69.34 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
   

15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน  มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด 

66.90 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
   

16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน  มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องหรื อมีความเสี่ ยงต่อการทุจ ริต มากน้อย
เพียงใด 

90.34  √   

17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน  มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ย งต่อการทุจริต  มากน้อย
เพียงใด 

89.22  √   

18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานท่าน  ถูกแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ มีการซ้ือขายต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.37  √   
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ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการวิเคราะห์  
หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการเอาทรัพย์สิน            

ของทางราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

94.37  √   

20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 

72.61  √     

21 กรณีที่ ต้องมีการ ขอยืมทรัพย์ สินของรา ชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

75.05  √   

22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  มีการน าทรัพย์สินของ
ราชกา รไปใช้  โ ดย ไม่ ได้ขออนุญาตอย่ างถูก ต้อง            
จากหน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพียงใด 

91.07  √   

23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน  เก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

69.34 √   - ต่ า 
- แก้ไข  

24 หน่วยงานของท่าน  มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์ สิน ของราชกา ร  เพ่ือป้อ งกัน ไม่ ให้มีกา ร
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม  หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

69.29 √   - ต่ า 
- แก้ไข  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทุจริต  มากน้อยเพียงใด 
77.46  √   

26 หน่วยงานของท่าน  มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

95.12  √   

27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้ รับการแก้ไขมากน้อย
เพียงใด 

73.44 √   - ต่ า 
- แก้ไข 

28 หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริต  และลงโทษ
ทางวินัย  ต่อการทุจริตในหน่วยงาน  มากน้อยเพียงใด 

78.22  √   

29 หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ           
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน             
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

77.46  √   

30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน  
ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร 

72.98 √   - ต่ า 
- แก้ไข 
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2. ด้าน  EIT  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน  ได้ตามตารางดังน้ี 

 
ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการวิเคราะห์  
หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
6. คุณภาพการด าเนินงาน   
1 เจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานที่ท่ านติดต่อ ปฏิบั ติงาน /

ให้บริการแก่ท่านอย่างโปร่งใสตามขั้นตอนที่ก าหนด  
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด 

74.43 √   - ต่ า 
- แก้ไข 

2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  ปฏิบัติงาน /
ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

75.12 √   - ต่ า 
- แก้ไข 

3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  มากน้อยเพียงใด 

78.30  √   

4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน  
ทรัพย์สิน  ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ  
หรือไม่ 

100.00   √  

5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง
ปร ะโยชน์ ของประชา ชนและส่ วน รวมเป็ นหลั ก                
มากน้อยเพียงใด 

75.55  √   

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร   
6 กา ร เผยแพร่ ข้ อ มูลของหน่ วย งา นที่ ท่ า น ติด ต่ อ            

มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  มีช่องทางหลากหลาย  
มากน้อยเพียงใด 

76.47  √   

7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

76.00 √   - ต่ า 
- แก้ไข  

8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  
หรือไม่ 

98.63  √   

9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการชี้แจงและตอบค าถาม  
เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

74.22 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
   

10 หน่ วย งานที่ ท่า นติด ต่อ   มีช่อ งทา ง ให้ ผู้มา ติด ต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

93.15  √   
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ข้อ 

 
ด้าน/ประเด็นค าถาม 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการวิเคราะห์  
หมายเหตุ แก้ไข พัฒนา รักษา

มาตรฐาน 
8. การปรับปรุงการท างาน   
11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

71.97 √   - ต่ า 
- แก้ไข   

12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรั บปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น  มากน้อย
เพียงใด 

77.82  √   

13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น  หรือไม่ 

83.56  √   

14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนิ นงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น  มากน้อยเพียงใด 

71.89 √   - ต่ า 
- แก้ไข  
 

15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ  ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

73.74  √   
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3. ด้าน  OIT   สามารถวิเคราะห์ผลการประเมิน  ได้ตามตารางดังน้ี 

 
ข้อ 

 
ประเด็นการตรวจ 

 
คะแนน 

ผลการวิเคราะห์  
หมายเหตุ แก้ไข/

พัฒนา 
รักษา

มาตรฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1 โครงสร้าง 0 √   
2 ข้อมูลผู้บริหาร 100  √  
3 อ านาจหน้าที่ 100  √  
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100  √  
5 ข้อมูลการติดต่อ 100  √  
6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 0 √   

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100  √  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
8 Q&A 100  √  
9 Social Network 100  √  

แผนการด าเนินงาน 
10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100  √  
11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี  

รอบ 6 เดือน 
100  √  

12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100  √  
การปฏิบัติงาน 
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 0 √   
การให้บริการ 
14 มาตรฐานการให้บริการ 0 √   
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 0 √   
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 100  √  
17 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   

รอบ 6 เดือน 
100  √  

18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รอบ  6  เดือน 100  √  
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
19 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 0 √   
20 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ 
100  √  

21 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100  √  
22 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 
100  √  
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ข้อ 

 
ประเด็นการตรวจ 

 
คะแนน 

ผลการวิเคราะห์ หมายเหตุ 
แก้ไข/
พัฒนา 

รักษา
มาตรฐาน 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
23 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 √   
24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100  √  
25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 0 √   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100  √  
27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100  √  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
28 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100  √  
29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100  √  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100  √  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100  √  
32 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตรอบ 6 เดือน 
0 √   

33 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0 √   
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   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มาก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

ความโปร่งใส  และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 

1. มาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการด าเนินงาน 

  องค์กา รบริหา รส่ วนต าบลหนองบัว โคก ได้น า ข้ อค าถา มที่ มีค่ าคะแนนต่ าในแต่ละด้า น              

มาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน  รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้ 

ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

IIT ตัวชี้วัดท่ี 1 ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ี
รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด 

1.  ผู้บ ริห าร ท้อง ถ่ินก าชับ ใ ห้
บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อร าชการท่ัวไปกับ           
ผู้ท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน 
2.  จัดท าแผนผั ง ข้ันตอนกา ร
ด าเนิ นงานให้ ชัดเจน และปิด
ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ อบต. 

31 ธ.ค. 61 รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา  

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
มุ่ ง ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น                   
ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัวและพร้อมรับผิดชอบ
หากความผิดพลาดเกิดจ าก
ตนเองอย่างไร 

ประกาศห ลัก เ กณฑ์คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับบุคลากร  และ
จัดท า ข้อ บั ง คับว่าด้วยจ รรยา
ข้าราชการ  เพ่ือปลูกจิตส านึกใ ห้
บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม 
และให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว  พร้อมรับผิดชอบงาน
ในหน้าท่ีและข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

31 ธ.ค. 61 รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา  

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

IIT  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 
ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใ ช้จ่าย
ง บประ ม าณประ จ า ปี ขอ ง
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

- ผู้ บ ริห า ร ท้อง ถ่ิน ส่ั ง กา ร ใ ห้            
กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการ         
ใช้จ่ายเงินประจ าปี ใ ห้พนักงาน 
ทุกส า นัก/กอง รั บทราบอย่า ง
ท่ัวถึง 

- 15 ต.ค.  61 
- 15 ม.ค.  62 
- 15 เม.ย. 62 
- 15 ก.ย.  62 

รายงานผลต่อ  
ผอ.กองคลัง 

ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนแรก 
ของทุกไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
นวช.การเงินและบัญชี 
ผู้ควบคุม 
นางกชกร  ชมศรี 
ผอ.กองคลัง 

หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส
ใ ห้ ท่ า นมี ส่ ว น ร่ วม ใ น กา ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ โดยการสอบถาม 
ทักท้วง ร้องเ รียน  มากน้อย
เพียงใด 

- ผู้บริห ารส่ง เ สริมให้ บุคลากร              
ได้ร่วมตรวจสอบการใช้จ่าย งปม.
เช่น  การเข้าร่วมประชุม  และ 
เพ่ิมช่องทางในการสอบถาม  
ทักท้วง  ร้องเรียน  เป็นต้น 

30 ก.ย. 62 กรณีมีข้อทักท้วง  
ร้องเรียนเก่ียวกับ
การใช้จ่าย งปม. 
รายงานผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม  ความโปร่งใส 
และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

IIT   ตัวชี้วัดท่ี 3   การใช้อ านาจ 
ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริห ารท้อง ถ่ินก า ชับใ ห้ปลัด 
หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน เป็นธรรม โปร่งใส 

31 มี.ค. 62 รายงานผล  
ปัญหาอุปสรรค 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบโดยตรง 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. ผู้บัง คับบัญชามีการคัด เลือก          

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน  หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริหารท้องถ่ินก าหนดนโยบาย
ในกา ร คัด เ ลือก ผู้ เ ข้ า รั บกา ร
ฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม 

30 ก.ย. 62 รายงานผลต่อ
หัวหน้าส านัก/ 

ผอ.กอง 
อย่างสม่ าเสมอ 

IIT   ตัวชี้วัดท่ี 4   การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
หน่วยงานของท่าน  มีการก ากับ
ดูแลและ ตรวจสอบกา ร ใ ช้
ทรัพย์สินของร าชการ   เ พ่ือ
ป้องกันไ ม่ใ ห้ มีการน า ไป ใ ช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม  หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1.ปรับปรุงกระบวนการ/ข้ันตอน
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ให้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
2.ผู้บ ริหารมอบอ านาจ ให้รอง
นายกเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

31 ธ.ค. 61 กรณีพบปัญหา
รายงานผล 

ต่อรองนายกฯ 
ทราบ   

ผู้รับผิดชอบ 
นางกชกร  ชมศรี 
ผอ.กองคลัง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของ ท่ าน  เ ก่ี ย ว กั บกา ร ใ ช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง  
มากน้อยเพียงใด 

ผู้บริ หาร ส่ังการใ ห้ จนท. พัส ดุ
จัดท าแนวปฏิบัติการใ ช้ทรัพย์สิน 
และประชาสัมพันธ์ใ ห้บุคลากร
ทราบอย่างท่ัวถึง 

31 ธ.ค. 61 กรณีพบปัญหา
รายงานผล 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ทราบ   

IIT   ตัวชี้วัดท่ี 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 

1.จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.ทบทวนข้ันตอน/กระบวนการ
ด าเนินกา รเ ก่ียวกับ ปัญหากา ร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มี
ความ ชัด เ จน  แล ะ ก า ชับ ใ ห้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มืออย่าง
ตรงไปตรงมา เ พ่ือใ ห้ผู้ร้องเรียน
มั่ น ใ จ ว่ าป ลอดภั ยแล ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

- จัดท าคู่มือให้
และทบทวน
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้ 
แล้วเสร็จภายใน 
31 ต.ค. 61 
 

รายงานผู้บริหาร
ท้องถ่ินทราบ

โดยเร็ว 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน  
ท่านสามารถร้องเรียนและส่ง
ห ลั กฐ าน ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก  
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจ
ว่าจะ มีกา รด า เนิน การอย่า ง
ตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง อย่างไร 
EIT   ตัวชี้วัดท่ี 6   คุณภาพการด าเนินงาน 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่านอย่างโปร่งใสตามข้ันตอนท่ี
ก า หน ด แล ะ เ ป็ น ไ ปต า ม
ระยะเวลาท่ีก าหนด มากน้อย
เพียงใด 

1. ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ให้กระชับ  รวดเร็ว 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ประเมิ นความ พึงพอใ จในกา ร        
รับบริการ  ให้ท่ัวถึง 
3. ออกบริการ อบต.เคล่ือนท่ีและ
รับฟังปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

31 มี.ค. 62 รายงานผู้บริหาร
ท้องถ่ินทราบ 

อย่างสม่ าเสมอ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่านกับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
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ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

EIT   ตัวชี้วัดท่ี 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
หน่ วย งานท่ี ท่านติดต่อ  มี กา ร
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ห รื อ ข้ อ มู ล             
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ผ่านเ ว็บไ ซต์และเ ฟซบุคของ
หน่วยงานและปรับปรุง ข้อมูล          
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียน
องค์ความ รู้ในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้สามารถช้ีแจงและตอบ
ค า ถา ม ห รื อ ข้อ สง สั ยข อ ง
ประชาชนผู้มารับบริการได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

30 ก.ย. 62 
 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจง

และตอบค าถาม  เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเ ก่ียวกับการด าเนินงานได้
อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

EIT   ตัวชี้วัดท่ี 8   การปรับปรุงการท างาน 
เจ้าหน้าท่ี ของ หน่วย งาน ท่ีท่าน
ติดต่อ  มีการปรับปรุง คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ ใ ห้ดีข้ึน
มากน้อยเพียงใด 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
กา ร ฝึ กอ บร ม ใ น ห ลั ก สู ต ร           
ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
2. ป รั บ ป รุ ง ข้ั น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ ว 
มากข้ึน 
3. เ พ่ิมช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
 

30 ก.ย. 62 
 
 
 

31 ธ.ค. 61 
 
 

31 ธ.ค. 61 

รายงาน
ผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเปิดโอกาสให้

ผู้ รั บบ ริกา ร  ผู้ ม า ติด ต่อ  ห รื อ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปมีส่วน
ร่วม ในการป รับป รุงพัฒนากา ร
ด าเ นินง าน /กา รให้บริ การของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน  มากน้อยเพียงใด 
OIT   ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1 โครงสร้าง มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ 
ประสานกับบริษัทจัดท าเว็บไซต์ 
เพ่ืออัพเดทข้อมูล ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

31 มี.ค. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
ปลัด อบต. 

2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การปฏิบัติงาน 
3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. ผู้บ ริหา รส่ั งกา รใ ห้ จนท .           

ทุกส านัก/กอง จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
2. มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ 
ประสานกับบริษัทจัดท าเว็บไซต์ 
เพ่ืออัพเดทข้อมูล ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

31 มี.ค. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

OIT การให้บริการ 
4 มาตรฐานการให้บริการ 1. ผู้บ ริหา รส่ั งกา รใ ห้ จนท .           

ทุกส านัก/กอง จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ  และจัก
ท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
2. มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ 
ประสานกับบริษัทจัดท าเว็บไซต์ 
เพ่ืออัพเดทข้อมูล ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

31 มี.ค. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

 

5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
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ด้าน/ค าถาม ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ควบคุม 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
6 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
มอบหมาย จนท.ผู้รับผิดชอบ 
ประสานกับบริษัทจัดท าเว็บไซต์ 
เ พ่ืออัพเดทข้อมูลบนเ ว็บไซ ต์           
ใ ห้ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากมีการจัดท า
ข้อมูลด้วยระบบมือถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันแล้ว 

31 ธ.ค. 61 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ผู้ควบคุม 
ผอ.กองคลัง 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
7 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ือง

ร้องเรียนการทุจริต 
1.  ม อบหม ายใ ห้ เ จ้า หน้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท าคู่มือหรือแนว
ปฏิบัติการจัดการเร่ือง ร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   
2.  ม อบหม ายใ ห้ เ จ้า หน้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
เ ร่ือง ร้อง เรียนการ ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
3.  ม อบหม ายใ ห้ เ จ้า หน้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบประสานกับบริษัท
จัดท าเว็บไซต์ เพ่ืออัพเดทข้อมูล 
ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็น
ปัจจุบัน 

30 ก.ย. 62 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

 

8 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี 

OIT  ตัวชี้วัดท่ี  10  การป้องกันการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9 รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน 

ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบ ประสานกับบริษัท
จัดท าเว็บไซต์ เพ่ืออัพเดทข้อมูล
บนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการ
จัดท าข้อมูลด้วยระบบมือถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันแล้ว 

31 ต.ค. 61 รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้ควบคุม 
นางยุพิน  มีหมู่ 
ปลัด อบต. 

 

10 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

 

 


