
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

IIT  EIT  OIT



ITAITA
INEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานต้องมีมาตรการหรือแนวทาง
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือ
ด าเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ และบุคลากรของหน่วยงานให้
ความส าคัญกับเร่ืองการ ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ี 
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

1. จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน
2. จัดกำรประชุม อบรม กำร
ปฏิบัติงำน กำรบริกำรประชำชน

ทุกส ำนัก/กองงำน ตลอดปีงบประมำณ

1. ทุกส ำนัก/กองงำน จัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำน
2. จัดกำรประชุม อบรม กำร
ปฏิบัติงำน กำรบริกำรประชำชน 
อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง

หำกมีบุคลำกรบรรจุ/โอน/ย้ำยหรือ
ผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินเข้ำมำในหน่วยงำนควรให้
ส ำนักปลัด อบต. โดย ปลัดฯ แจ้ง
ให้ทรำบถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว
ของหน่วยงำน

2. หน่วยงานต้องก าหนดแนวทางในการ
แก้ไข ช้ีแจง หรืออธิบาย หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลงานฯ ในการปฏิบัติงานให้แก่ 
พนักงานในหน่วยงาน อย่างโปร่งใส และ 
เป็นธรรม

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 
ให้แก่ พนักงำนในหน่วยงำนอย่ำง
ชัดเจน โดยมีกำรประเมินผลเป็น
ระยะ
2. จัดกำรประชุม อบรม กำร
ปฏิบัติงำน ให้แก่ พนักงำน

ส ำนักปลัด ตลอดปีงบประมำณ

1. ส ำนักปลัดจัดท ำ รำยงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   รอบ 6 
เดือน และ รอบ 12 เดือน
2. จัดกำรประชุม อบรม กำร
ปฏิบัติงำน ให้แก่ พนักงำน อย่ำง
น้อยปีละ 1 คร้ัง



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล ข้อเสนอแนะ

3. หน่วยงำนต้องสร้ำงกำรรับรู้ให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน เก่ียวกับแผนกำรใช้
งบประมำณ ประจ ำปี รวมถึงกระบวนกำร 
จัดซ้ือจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจ
รับพัสดุ โดยเผยแพร่อย่ำงโปร่งใสหรือ
ประกำศแจ้งเวียนให้พนักงำน ทุกกองงำน
ทรำบโดยท่ัวกัน และควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำร เปิดโอกำสให้บุคคลำกรภำยในมีส่วน
ร่วม ในกำรตรวจสอบ กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนได้

1. จัดท ำรำยงำนแผนกำรใช้
งบประมำณ ประจ ำปี กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ
2. แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดูแล 
เผยแพร่ แผนและผลกำรปฏิบัติงำน
3. เผยแพร่ แผน และผลกำร
ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวของลงบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน

กองคลัง ตลอดปีงบประมำณ

1. กองคลังจัท ำรำยงำน ผลกำร
ด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน และ รอบ 
12 เดือน
2. เจ้ำหน้ำท่ีเผยแพร่ แผน และผล
กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวของลงบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

4. หน่วยงำนต้องมีกำรจัดท ำคู่มือหรือ
มำตรกำรในกำรยืม-คืน หรือแนวปฏิบัติใน
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และ 
ประกำศแจ้งเวียนให้พนักงำนให้หน่วยงำน
ทรำบ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง

1. จัดท ำค ำส่ังกำรใช้ทรัพย์สินทำง
รำชกำร พร้อมแนวทำงปฏิบัติให้
ชัดเจน
2. แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีดูแลรับผิดชอบ 
เอกสำรกำรใช้ทรัพย์สิน
3. เผยแพร่สถิติกำรใช้งำน กำรยืม-
คืนทรัพย์สิน (ถ้ำมี)

ส ำนักปลัด ตลอดปีงบประมำณ

1. ส ำนักปลัดจัดท ำค ำส่ังกำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำร พร้อม
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงชัดเจน



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล ข้อเสนอแนะ

5. หน่วยงำนต้องจัดให้มีกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต โดยต้องมี นโยบำยท่ีเก่ียวช้องกับ
กำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมไปถึง
กำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันภำยในหน่วยงำน 
เก่ียวกับกำรร้องเรียนเม่ึอพบเห็นกำรทุจริต
ในหน่วยงำน และ เฝ้ำระวัง หรือตรวจสอบ
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน เพ่ือให้ เกิดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต พร้อมท้ังบุคลำกรของ
 หน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต อย่ำงจริงจัง

1. จัดท ำแผน แนวทำง ค ำส่ังในกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต
2. แต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีดูแลรับผิดชอบ
3. จัดกำรประชุม อบรม กำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือขจัดปัญหำกำรทุจริต
 และลดข้อร้องเรียน

ทุกส ำนัก/กองงำน ตลอดปีงบประมำณ

1. ทุกส ำนัก/กองงำน ไม่มีข้อ
ร้องเรียนกำรกระท ำทุจริต



ITAITA
INEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

การรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ

6. หน่วยงานต้องมีช่องทางการติดต่อ การ
เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน ร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของ หน่วยงานได้ดีข้ึน

1. จัดป้ายแสดงจุดบริการ ในอบต. 
ให้ชัดเจน
2. ด าเนินการจัดท าบริการ 
E-Service บน Website-

ทุกส านัก/กองงาน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2566

1. ทุกส านัก/กองงาน ติดต้ังป้าย
แสดงจุดบริการ ในอบต.
2. ปรับรูปแบบ Website ของ อบต.
 ให้มี บริการ E-Service

7. หน่วยงานต้องมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน
 มีการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่าง ตรงใป
ตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และมี
มาตรการ ป้องกันเก่ียวกับการเรียกรับสินบน
ของเจ้าหน้าท่ี รวมถึงการ ทบทวนความ
เข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาคุณภาพ
การด าเนินงาน

1. ด าเนินการจัดท าบริการ ช่อง
ทางการร้องเรียน บน Website-

ทุกส านัก/กองงาน ตลอดปีงบประมาณ

1. ปรับรูปแบบ Website ของ อบต.
 ให้มี ช่องทางการร้องเรียน



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การติดตามผล ข้อเสนอแนะ

8. หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ข่องทางหลากหลาย รวมถึงให้การ เผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะท่ีควรทราบอย่าง
ชัดเจน

1. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์งานต่างๆ บน
 Website อย่างสม่ าเสมอ ทุกส านัก/กองงาน ตลอดปีงบประมาณ

1. มีการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ บน
 Website และ Facebook ของ 
อบต.



ITAITA
INEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส



รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ

9. หน่วยงานต้องแสดงช่องทางท่ี
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้

1. จัดท า กระดานเสวนา ช่อง
ทางการติดต่อ-สอบถาม บน 
Website ให้ชัดเจน
2. เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน ตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี โดยรายละเอียด

ทุกส านัก/กองงาน ตลอดปีงบประมาณ

1. ปรับรูปแบบ Website ของ อบต.
 ให้มี กระดานเสวนา ช่องทางการ
ติดต่อ-สอบถาม
2. มีรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน ตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี เผยแพร่บน Website

รายงานความก้าวหน้า ต้อง
ด าเนินการในรอบ 6 เดือน และ 12
 เดือน

10. หน่วยงานต้องมีแสดงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมท่ีแสดง ให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ 
ส่งเสริมหน่วยงานต้านคุณธรรมและความ
โปรงใสและต้องมีการแสดงการด าเนินการ
หรือกิจกรรมท่ี แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของ 
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน

1. จัดท าแผนแนวทางการป้องกัน
การทุจริต
2. จัดการประชุม อบรม ช้ีแนะ
แนวทางการปฏิบัติงาน
3. จัดท ารายงานผลการป้องกันการ
ทุจริต ทุกส านัก/กองงาน ตลอดปีงบประมาณ

1. ทุกส านัก/กองงาน ร่วมประชุม 
จัดท าแผนแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด
 (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)



องค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายงานผลการด าเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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