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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั ้งสะท้องถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรการดำเนินงานตามหลักธรรมาภ ิบาล  
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้อำนาจ   
(3) การใช้งบประมาณ (4) คุณภาพการดำเนินงาน (5) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (6) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(7) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ  (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

             สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย           
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1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ.2560-2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย     
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล 97.50 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ 
92.77 คะแนน การใช้อำนาจ 91.31 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต 89.74 คะแนน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 87.15 คะแนน การใช้งบประมาณ 85.79 คะแนน การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.77 คะแนน คุณภาพ
การดำเนินงาน 84.39 คะแนน การปรับปรุงการทำงาน 81.33 คะแนน การป้องกันการทุจริต 75.00 คะแนน 
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.50 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ส่วนที่จะต้องพัฒนา
เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 

  1) ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ
บริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิด ให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 
 



  

                                          -3- 

2) ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.77 เป็นจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.31 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 7 ตวัชี้วัด 

                     1) ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.74 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงาน มีการ จัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

2) ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.15  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้
บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สะท้อนถึงการสื ่อสารกับผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.79 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า เห็นควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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4) ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.94 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า 
หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

5) ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.39 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมี
ช่องทางที่หลากหลาย ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้รับ
บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

6) ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.33 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

  7) ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้ซึ่งหน่วยงานควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่
ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4. 1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 89.08 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่
มุ ่งสู ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี โดยสิ่ งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงานมี
รายละเอียดดังนี้ 



5- 
 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ  
 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย 
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำปีอย่าง
ชัดเจน 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External)  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.29 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ๆ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน  

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้
มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันของ
พนักงาน  

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
(2) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 

(1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชน ควรรับทราบอย่างชัดเจน 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
(3) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้
มาติดต่อ สามารถแสดงความคิดเห็น  
ติชม ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน  

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ  

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบรกิาร หรือ ผู้มีสว่นได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีวธิีการและขั้นตอน
การทำงานให้ดีขึ้น  
(2) การให้บรกิารโดยใช้ระบบ IT มีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่
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 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
86.25 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานต้องเพิ่มการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน ในด้านการป้องกันการทุจริตหน่วยงานควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั ่นสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรบัหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือสอบ
ทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service 
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
 

(1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตประจำปีให้ชัดเจนและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบอย่าง
ชัดเจน  
(2) หน่วยงานควรแสดงเจตจำนง
คำม่ันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื ่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 75.00 เป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 034. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 

035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 
036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 100.00 
037. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00 

039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

100.00 

041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 0.00 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100.00 

043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100.00 

 
ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้

ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต แม้ว่าหน่วยงานจะมีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ควรประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้รับรู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ ดังนั้น ควรมีการสื่อสาร เพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่าง โปร่งใสและ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยให้ดีขึ้น 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ สำนักปลัด อบต./ -รายงานความก้าวหน้า 
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ กองคลัง และสรุปผล 

 ถูกต้อง  ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  ฝึกอบรมหรือประชุม สำนักปลัด อบต.  
ผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานหน่วยงานเพ่ือให้   

 ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์   
 ทับซ้อน   
(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ สำนักปลัด อบต.  
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ประเมินคุณธรรมและความ   
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โปร่งใสในการดำเนินงานของ   

 หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ   
 ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ   
 หน่วยงาน   
(4) การจัดทำประกาศข้อปฏิบัติ มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติ สำนักปลัด อบต.   
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง   
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน   

 ให้บุคคลภายในและภายนอก   
 หน่วยงานทราบให้ชัดเจน   
5) การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง สำนักปลัด อบต.  
ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ   
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ หน้าที่และมีการจัดทำประกาศ   
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ   

 ทรัพย์สินใดๆ   
6) การตรวจสอบและต่ออายุ ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักปลัด อบต.  
เว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อม ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน   
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ    
7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ สำนักปลัด อบต.  
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ   
การปรับปรุงการดำเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน   

 รับทราบ   
8) มีการมอบหมายงาน (1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน สำนักปลัด อบต.  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน   
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ การทำงาน   

 

 (2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก
ให้กับหัวหน้างาน    

 


