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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
***************************  

คำนำ 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน
จากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) 
การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผย ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักปลัด องค์การบริหารสว่น
ตำบลเพ็กใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  
เมษายน  ๒๕๖๔ 
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๑. หลักการและเหตุผล  
   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์  ที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น  
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ก
ใหญ่ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.62 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ C  
   เมื่อพิจารณาตามตัวชี้ว ัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.21 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98 ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน 
87.89 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.86 ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 86.25 ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.00 ตัวชี้วัด การใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.75 ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
77.89 ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.56 ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 18.75 
    สรุปได้ว่า จุดแข็งทีห่น่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 94.21คือ ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 18.75 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ก
ใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

   ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๘ ตัวช้ีวัด คือ  

  (1) ตัวชี้วัด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.21 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรื อดำเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม  หลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น  ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน  
  (2) ตัวชี้วัด เรื่อง คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู ้ของผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ  การ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู ้รับบริการมีความเชื่อมั ่นในคุณภาพ  การ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี  การเรียกรับสินบน 
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่  ผลงานหรือข้อมูลสาธาร
ระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินการ 
   (3) ตัวชี้วัด เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.89 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ  การปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของ  เจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
   (4) ตัวชี้วัด เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.86 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน  ที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  (5) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.25  เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น  ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น  ต่อการใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
    (6) ตัวชี้วัด เรื ่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน  มี
การจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง  เป็น
รูปธรรม  
   (7) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.75 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้อง 
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  ไม่เอื้อประโยชน์แก
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ) จำนวน  3  ตัวช้ีวัด คือ 

  (1) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.89 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น  ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ  
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ  สะดวก 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย   
  (2) ตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.56  เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื ้อจัดจ้างหรือ  การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส  ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน เห็นได้ว่าผลการประเมิน
ด้านนี้คะแนนต่ำสุด จึงควรมีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นให้มากขึ้น และมีความเป็นปัจจุบัน  
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    (3) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ ผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
   ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 84.62 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ  แสดงความไว้วางใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ ่งสู ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเดน็ในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ (1) การให้บริการผู้ที่มาติดต่อ (๑) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน  
(๒) สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล 
(๓) การกำหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณให้โทษ ตาม
หลักคุณธรรมและความสามารถ 

ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน 
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อม
รบัการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 



-6- 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้อำนาจของ
ผู้บริหาร 
 

(1) การมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(1) ด้านการบริหารงานบุคคล 
จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
(job description)  
(2) เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
(3) การเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(๔) การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(1) จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) การกำกับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน และการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดเรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(1) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน (1) มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม  
(2) มีจิตสาธารณะและพร้อม
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  
(3) จัดทำมาตรการการป้องกันและ
มีระบบการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน 
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก  
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   ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่ใน
ระดับ A คะแนนร้อยละ 87.91 คะแนน ซึ่งสะท้อน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 

   ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คิดเป็นร้อยละ 39.66 
คะแนน  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็น
รูปธรรม มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 

     - การเปิดเพ่ือสอบทานของ
ข้อมูลการติดต่อ  
(๒) การบริหาร 
     -การเปิดเผยข้อมูล E-service 
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กำหนด 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
     - การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่กำหนด 

เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทาง
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่
สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 

ตัวชี้วัด เรื่อง การป้องกันการทุจริต (๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

1.จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้า
รับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษา
และวิเคราะห์ผลการประเมินของปี
ที่ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา  
2.ทำแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกำกับ
ติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
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   ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงาน
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(๑) ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย โครงสร้าง ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด - รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(๒) ปรับปรุงการลงข้อมูลการ
ดำเนินงาน 

ปรับปรุงข้อมูลการบริหารงาน 
ประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน
ประจำปี  และรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี ให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 

(๓) จัดทำคู่มือการให้บริการ 
รวบรวมสถิติการขอรับบริการ 
เพ่ิมช่องทาง E-Service 

จัดทำคู่มือการให้บริการและ
รวบรวมสถิติ พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ ทุก
เดือน  

สำนักปลัด 

 (๔) จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รายงานรอบ 
๖ เดือน และรายงานประจำปี ทาง
เว็บไซต์ของ อบต. 

กองคลัง - รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(๕) มาตรการเผยแพร่งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล กำหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี  

สำนักปลัด 

(๖) มาตรการช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น 

เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ให้หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้ง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์ของ อบต. ด้วย 

สำนักปลัด 

 


