
 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ระดับผลการประเมินในภาพรวม A มีระดับคะแนน 87.95 คะแนน 
 

คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. ผลการประเมินภาพรวม ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเขำกระปุก ในภำพรวม มีระดับคะแนนรวม เท่ำกับ 87.95 มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A 
    1.2 ผลการประเมินจ าแนกตามตัวช้ีวัด พบว่ำ 
 1) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยมำกท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีระดับคะแนน 95.92 
 2) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัวชีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน 77.79 
 3) ผลกำรประเมินจ ำนวน 10 ตัวชี้วัด มีคะแนนเฉลี่ย 87.95 คะแนน 
    1.3 ผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
จ ำนวน 5 ตัวชีว้ัด มีคะแนนเฉลี่ย 94.02 สรุปได้ดังนี้ เรียงตำมคะแนนมำกท่ีสุดไปหำน้อยที่สุด 
 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มีระดับคะแนน 95.92 
 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ มีระดับคะแนน 95.27 
 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ มีระดับคะแนน 93.33 
 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีระดับคะแนน 92.99 
 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ มีระดับคะแนน 92.61 
    1.4 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ผลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  
จ ำนวน 3 ตัวชีว้ัด มีคะแนนเฉลี่ย 88.96 สรุปได้ดังนี้ เรียงตำมคะแนนมำกท่ีสุดไปหำน้อยที่สุด 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีระดับคะแนน 90.97 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน มีระดับคะแนน 89.94 
 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน มีระดับคะแนน 86.06 
    1.5 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ แบบวัด OIT 
 ผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสู่สำธำรณะ (OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 จ ำนวน 2 ตัวชีว้ัด มี
คะแนนรวมที่ 82.64 สรุปได้ดังนี้ เรียงตำมคะแนนมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด 
 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต มีระดับคะแนน 87.50 
 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน 77.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากระดับค่าคะแนนน้อยท่ีสุด 
 

วิเคราะห์ข้อมูลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ข้อที่มีผลคะแนนน้อยที่สุด จ านวน (3 ข้อ) 
 

ล าดับ
ที ่

IIT ปี 2565/
คะแนน 

1 I7 ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด 85.15 
2 I14 ท่ำนได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม มำกน้อยเพียงใด 85.15 
3 I2 บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่

รู้จักเป็นกำรส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน มำกน้อยเพียงใด 
88.40 

 
 
ล าดับ

ที ่
EIT ปี 2565/

คะแนน 
1 E12 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรที่ดี 

มำกน้อยเพียงใด 
81.91 

2 E14 หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 

81.94 

3 E11 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรดี
ขึน้มำกน้อยเพียงใด 

82.97 

 
 
ล าดับ

ที ่
OIT ปี 2565/

คะแนน 
1 O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 0 
2 O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 0 
3 O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 0 
4 O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 0 
5 O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 

 
 
 
 
  
 
 
 



 
แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล 
- รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน 
- รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
- หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
- รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
- ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
- งำนแผนงำนและงบประมำณ สป. 
- กองคลัง 
- งำนบริหำรงำนบุคคล สป. 
- งำนบริหำรงำนบุคคล สป. 
- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 

 

ก ากับติดตามและรายงานผล 
 1. ด ำเนินกำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน โดยมีควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินโครงกำร กำรใช้งบประมำณ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร รวมถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 2. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยมีกำรเสนอข้อปัญหำ อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
 3. ด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ 
อบต.  
 4. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี และประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ 
อบต. 
 5. จัดท ำช่องทำงร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพำะบนเว็บไซต์ อบต. 
 
 

แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 
- ควรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน ผ่ำนกำรด ำเนินกำร โครงกำร หรือกิจกรรมและจัดท ำจดหมำยข่ำว 
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์  
- ควรจัดท ำช่องทำงกำรติดต่อ สอบถำมข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรสอง
ทำง 

 
- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 
 
 
- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 

 

ก ากับติดตามและรายงานผล 
 1. ทุกหน่วยงำนเปิดโอกำนให้บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำรของหน่วยงำน และ
มีกำรจัดท ำจดหมำยข่ำวเป็นรำยไตรมำสและประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ อบต. 
 2. จัดท ำช่องทำงกำรติดต่อ สอบถำมข้อมูล ทำงเว็บไซต์ อบต. 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
- ด ำเนินกำรจัดกำรกำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต และกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำร
ควำมเสี่ยงทุจริต 

 
- งำนแผนงำนและงบประมำณ สป. 
 

 

ก ากับติดตามและรายงานผล 
 1. จัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต และกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงทุจริต และรำยงำนผ่ำน
เว็บไซต์ อบต. 
 

3. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เนื่องจากระดับค่าคะแนนมากที่สุด 
 

แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
1. สร้ำงช่องทำงร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก มั่นใจว่ำปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเองของบุคลำกร 
2. จัดท ำและเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ อบต. 

 
- งำนแผนงำนและงบประมำณ สป. 
 

 

ก ากับติดตามและรายงานผล 
 1. ช่องทำงร้องเรียนและกำรส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวกบนหน้ำเว็บไซต์ 
 2. แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประจ าปี 2566 
 

ข้อ แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การก ากับติดตามและการรายงานผล ผลการด าเนินการ 
ประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน เนื่องจำกระดับค่ำคะแนนน้อย 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
1 ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล 

- รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน 
- รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 
- หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
- รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
- ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
- งำนแผนงำนและ
งบประมำณ สป. 
- กองคลัง 
- งำนบริหำรงำนบุคคล สป. 
- งำนบริหำรงำนบุคคล สป. 
- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 

ต.ค. 2565 –  
ก.ย. 2566 

1. ด ำเนินกำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน โดยมี
ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินโครงกำร กำรใช้
งบประมำณ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
รวมถึงปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
2. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี โดยมีกำรเสนอข้อ
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
3. ด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ
ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ อบต.  
4. ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี และ
ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ อบต. 
5. จัดท ำช่องทำงร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเฉพำะบนเว็บไซต์ อบต. 

1. รำยงำนติดตำมและ
ประเมินผลแผน พ.ศ.2566-
2570 ประจ ำปี 2566 รอบ 
6 เดือน 
 
2. รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 2565 
3. ประกำศหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล บนเว็บไซต์ อบต. 
 
4. รำยงำนผลกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
2565 
5. มีช่องทำงกำรร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 



 

ข้อ แนวทาง/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา การก ากับติดตามและการรายงานผล ผลการด าเนินการ 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
2 - ควรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก เข้ำมำมี

ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ผ่ำนกำรด ำเนินกำร โครงกำร 
หรือกิจกรรมและจัดท ำจดหมำยข่ำว กำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์  
- ควรจัดท ำช่องทำงกำรติดต่อ สอบถำม
ข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรสองทำง 

- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 
 
 
 
 
 
- งำนประชำสัมพันธ์ สป. 

ต.ค. 2565 –  
ก.ย. 2566 

1. ทุกหน่วยงำนเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร
ของหน่วยงำน และมีกำรจัดท ำจดหมำยข่ำว
เป็นรำยไตรมำสและประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ อบต. 
2. จัดท ำช่องทำงกำรติดต่อ สอบถำมข้อมูล 
ทำงเว็บไซต์ อบต. 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำร จดหมำยข่ำวรำยไตร
มำส 
 
 
2. มีช่องทำงกำรติดต่อ สอบถำม
ข้อมูล ทำงเว็บไซต์ อบต. โดยเป็น
กำรโต้ตอบสองทำง 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
3 - ด ำเนินกำรจัดกำรกำรประเมินควำมเสี่ยง

ทุจริต และกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงทุจริต 

- งำนแผนงำนและ
งบประมำณ สป. 

ต.ค. 2565 –  
ก.ย. 2566 

1. จัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต และ
กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงทุจริต 
และรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ อบต. 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
2. มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น เนื่องจำกระดับค่ำคะแนนมำกที่สุด 
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4 1. สร้ำงช่องทำงร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้

อย่ำงสะดวก มั่นใจว่ำปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเองของบุคลำกร 
2. จัดท ำและเผยแพร่แนวทำงปฏิบัติกำร
จัดกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ อบต. 

- งำนแผนงำนและ
งบประมำณ สป. 

ต.ค. 2565 –  
ก.ย. 2566 

1. ส ำนักปลัดสร้ำงช่องทำงร้องเรียนและส่ง
หลักฐำนได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย 
2. แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรับเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. 

1. ช่องทำงร้องเรียนและกำรส่ง
หลักฐำนได้อย่ำงสะดวกบนหน้ำ
เว็บไซต์ 
2. คู่มือ/แนวทำงปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริต 

 


