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คำนำ 

  การประเบินคุณธรรมและความโปร่งฮในการคำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment : TA) มีเจตนามุ่งหวังให้หน่ายงานรัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลมลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้การพัฒนาน
ละยกระดับการดำเนินของหน่วยงานได้อย่างเหมาะลมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ
ในการชับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปามปรามการทุจริตรายงานผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบ ด้วย 10 ตัวชี ้วัดได้แก่        
1. การปฏิบัติหน้าที่  2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ ๔. การใช้ทรัพย์สินชองราชการ 5. การแก้ไข้
ปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการจำเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่ออาร 8.การปรับปรุงระบบการทชาน        
9. การเปีดเผยข้อมูล 10. การป้องกันการหทุจรีต 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 
ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปองกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความ ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรม และความ โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้
ถูกกำหนดเป็น      กลยุทธ์ที ่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓                           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ ่ง ถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องดำเนินการ โดยมุงหวัง ให้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 97.69 ระดับผลการประเมิน
อยู่ในระดับ AA คะแนนตามรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดคะแนนสูงสุดคือ การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ
ทุจริต ระดับคะแนน 100 คะแนน ตัวชี ้วัดที่คะแนนน้อยสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ระดับคะแนน 
92.25 คะแนน  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนบริหารส่วนตำบลหนองโสน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

อันดับ   ตัวชี้วัด    คะแนน 

  1   การเปิดเผยข้อมูล   100.00 

  2   การป้องกันการทุจริต   100.00 

 3  การใช้อำนาจ    99.63 

 4  การปฏิบัติหน้าท่ี    99.45 

 5  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  98.89 

 6  การใช้งบประมาณ   98.78 

 7  คุณภาพการดำเนินงาน   96.25 

 8  การปรับปรุงการทำงาน   94.03 

 9  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   93.89 

 10  ประสิทธิภาพการส่ือสาร   92.25 

 

ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) เครื่องมือการประเมิน คะแนน 
การปฏิบัติหน้าท่ี  

 
30 

 
 

IIT 

99.45 
การใช้งบประมาณ 98.78 
การใช้อำนาจ 99.63 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 98.98 
การแก้ไขปัญกาการทุจริต 93.89 
คุณภาพการดำเนินงาน  

10 
 

EIT 
96.25 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 92.25 
การปรับปรุงระบบทำงาน 94.03 
การเปิดเผยข้อมูล  

40 
 

OIT 
100 

การป้องกันการทุจริต 100 
 

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน คะแนนต่ำสุด 92.25 คะแนน 

 
 

/3.การวิเคราะห์... 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวาตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งทั ้งหมด 
(ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 )  
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 99.45  

เป็นคะแนนกากการประเมินการรับรับของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยมีการ
ปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรการความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และระยเวลาท่ี
กำหนดไว้ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 98.78 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า การจัดซื้อจัด
จ้างโปร่งใส 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 99.69 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 98.98 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
พฤติกรรมบุคลากรภายในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง บุคลากรไม่มีการนำทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปเป็นของตนหรือให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนการ
ขออนุญาติอย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหากาทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.89 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริ
ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 96.25 

เป็นคะแนนจากผู้บริการผู้มาติดต่อราชการต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีความเชื่อมั ่นในการให้บริการของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 94.03  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ควรมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ และ
ช่องทางการร้องเรียน 

 
/ตัวชี้วัดที่ 8... 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 92.25 
เป็นคะแนนจากการประเมินการับรู้ขของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อราชการต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการเห็นควรปรับปรุงให้มีการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน การให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและควรเพิ่มการ
เปิดโอกาศให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการและการให้บริการท่ีดียิ่งขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 9๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 100 

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
ตัวชีวั้ดที่ 10 การป้องการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100 

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีแสดงถึงการดำเนินการ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
เปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไชต์ของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วน (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 )  

4. ข้อเสนอแนะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
โสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สำนักงาน ป.ป.ช. 

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับท่ีดีเย่ียมและบรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 97.69 คะแนน 
     ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้ดีเยี่ยม 
ควรรักษามาตรฐานไว้ ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ซึ ่งผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ 
โดยเฉพาะในประเด็นดังนี้ 
 - ประเด็น หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตภายในที ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หน่วยงานควร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมท้ัง 
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน (อ้างอิงจาก o31) ให้ผู ้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
     
 

/ข้อเสนอแนะ... 
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 ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนได้มีการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่ 6. คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดที ่ 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู ้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้ 
 1. ประเด็น การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน 
 2. ประเด็น ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริ การของ
หน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก o8) โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก o32) นอกจากนี้ ควร
เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดท่ีบุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
 3. ประเด็น ช่องทางให้ผู ้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควร
เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก o30) โดยจัดให้มี
มาตรการคุ ้มครองและปกปิดข้อมูลผู ้แจ้งเบาะแส นอกจากนี ้ ควรเผยแพร่ช ่องทางดังกล่าวในจุดท่ี
บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็น
ต้น 
     ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้
และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

5 การกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองโสน (ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น) 

จากการประเมินผลข้างต้น ช้ีให้เห็นส่ิงท่ีควรพิจารณาให้หน่วยงานดีขึ้น คือ ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผู้มาติดต่อราชการต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการเห็นควร
ปรับปรุงให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน การให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และควรเพิ่มการเปิดโอกาศให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการพัฒนาการ
ดำเนินงานการให้บริการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการและการให้บริการท่ีดียิ่งขึ้น 
 
 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธิการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

การติดตามผล 

การเพิ ่มประสิทธ ิภาพในการ
สื่อสาร 
 

1. การเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน 
และผลงานท่ีผ่านมา 
-  การเผยแพร ่ก ิ จกรรม ทุก
ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ผ ล ง าน ข อ ง
หน ่ วยงานลง ใน   เว ็ ป ไซ ต์  
faecbook หร ือช ่องทางการ
เผยแพร่อื่น ๆ 
- ควรเป็นช่องทางการเผยแพร่ท่ี
เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน 
 

สำนักปลัด ต.ค. 65- ก.ย.66 -ติดตามประเมินผล
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจำ เด ื อน ทุก
เดือน 

2 ประชาสัมพันธ์ซ่องทางการ
ร ั บ ฟ ั ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น แ ละ
ร้องเรียน ให้ชัดเจน เข้าถึงได้
ง่าย 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ช ่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นและ
การร้องเรียน ในหน่วยงานท่ี
มองเห็นได้ชัดเจน และติดต้ัง
กล่องรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นในจุดเด่นและ
จ ุ ด ด ้ อ ย ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนของหน่วยงาน 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นและร้องเร ียน        
ลงในเว็ปไซต์ ให้เข้าถึงได้ง ่าย        
ไม่ซับซ้อนต่อการรับบริการ 
 

สำนักปลัด ต.ค.65–ก.ย. 66 -ติดตามประเมินผล
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจำ เด ื อน ทุก
เดือน 
-  รายงานสถ ิต ิ ผู้
แสดงความคิดเห็น
และการร้องเรียน 

3. การชี้แจงและตอบคำถามผู้
มาติดต่อราชการเกี ่ยวกับการ
ดำเนินงาน 
- ตอบคำถามและชี้แจงโดยตรง
จากผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ ท่ี
ประชาชนเกิดข้อสงสัย 
 

ทุกกอง ต.ค.65 - ก.ย.66 -ติดตามประเมินผล
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจำ เด ื อน ทุก
เดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 






























