
 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบ

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการ

พัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐ

ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานใน

การยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังใน

ระดับชาติ และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ 

ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชอํานาจ (3) การแกไขปญหาการ

ทุจริต (4) การใชงบประมาณ (5) การใชทรัพยสินของราชการ (6) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (7) คุณภาพการดําเนินงาน      

(8) การปรับปรุงการทํางาน (9) การปองกันการทุจริต (10) การเปดเผยขอมูล  และโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมี   

สวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับรับการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และ   

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้    

จะชวยสนับสนุน สงเสรมิ และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ     

ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับ

หนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศ

ไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  

 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

กุมภาพันธ 2563  
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 1. หลักการและเหตุผล  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา  

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงาน

ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน  “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”  ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง     

ดําเนินการโดยมุงหวังให หนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ

ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

 

 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของอบต.โนนเมืองพัฒนา โดยภาพรวม 

ไดคะแนนเทากับรอยละ 73.29 คะแนน ซ่ึงมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ C  เม่ือพิจาณาตามตัวชี้วัด

พบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ีไดคะแนนรอยละ  91.22  รองลองมาคือ  ตัวชี้วัดการใชอํานาจหนาท่ี  ไดคะแนนรอยละ  

87.47   ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับ รอยละ 84.07   ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับ

รอยละ 83.69  ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 81.93  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได

คะแนนเทากับรอยละ 79.46  ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทารอยละ 73.43  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ    

ทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 72.78  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  68.75 และ  ตัวชี้วัดการ

เปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ  56.37 

สรุป    จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 91.22   คือ  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี  สวนจุดท่ีจะตอง

พัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ  56.37 
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3. การวิเคราะหขอมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง

พัฒนา  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็น ถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตอง

พัฒนาไวดังตอไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี  ไดคะแนนรอยละ  91.22  เปนคะแนนจากการประเมิน การรับรูของบุคลากรภายใน

หนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นท่ี เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวสะทอนใหเห็นวา หนวยงานมี

แนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรให

ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวน

ตัวอยางเทาเทียมกัน  

(2)  ตัวชี้วัดการใชอํานาจหนาท่ี  ไดคะแนนรอยละ  87.4789  เปนคะแนนจากการ ประเมินการรับรูของบุคลากร

ภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน ตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา 

บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควร

เปนประเด็นในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือ หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุมตัวอยางจากการประเมินท่ีใหความคิดเห็น วา การประเมิน

และการเลื่อนระดับยังขาดความเปนธรรม  

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวท่ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คือ  

(1)  ตัวชี้การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.07 เปนคะแนน จากการประเมินการรับรู

ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของ

ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง เห็นได วา หนวยงานควรทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือให  

เกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไข ปญหาการทุจริต

ของ หนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสราง ความเชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน ใน

การรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย รวมท้ังหนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต

ภาย  ในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบจาก ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ

ทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
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(2)  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.69 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ 

นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของ

หนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากร

ภายในในเรื่องตางๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ

การตรวจรับ พัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ 

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

(3)  ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.93 เปน คะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  

ในการนํา ทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของ

ราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการ

ในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงานจะควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการท่ีถูกตองเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการ กํากับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย  

(4)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 79.46  เปนคะแนน จากการประเมินการรับรู

ของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ การสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

เผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ  ตอสาธารณชน  เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการ 

ดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี

สวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอ

กังวล สงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย อยางมี

ประสิทธิภาพ  

(5)  ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 73.43  เปนคะแนนจาก การประเมินการรับรู

ของผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา 

ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ี ชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ 

และไมพบวามีการเรียกรับสินบน อยางไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ควรพัฒนา 

เก่ียวกับหนวยงานควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอยางชัดเจน ควรเผยแพรขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย 

ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย ควรเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได สวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

การดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและ ข้ันตอนการทํางานใหดีข้ึน 
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(6)  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 72.78 เปน คะแนนจากการประเมินการ

รับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ เจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึง

การนําเทคโนโลยีมาใชในการ ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เห็นไดวา หนวยงานควรมีกระบวนการ

เปดโอกาสให ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความ 

ตองการดวย ท้ังนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลว ยังควรให ความสําคัญกับการ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย  

(7)  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 68.75  เปนคะแนนจาก การเผยแพรขอมูลท่ี

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 

ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ

ปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ

ปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็น

ขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

(8)  ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 56.37 เปนคะแนนจากการ เผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 

ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนนิงาน 

การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดําเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ 

สงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการ มีสวนรวม ซ่ึงการ

เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนนิงานของหนวยงาน 
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4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน เทากับ 

รอยละ 85.67 อยูในระดับดี (Good) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไป ตามหลักการความโปรงใส

และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารท่ี

มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มี

รายละเอียด  ดังนี้  

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติงาน   การใหบริการแกผูมาติดตอราชการท่ี

เปนไปตามข้ันตอน ระยะเวลาท่ีกําหนด 
การปฏิบัติงาน ใหบริการแกผูมาติดตอ
ราชการทุก คนอยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดการใช งบประมาณ (1) การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน  
(2) การใชจายงบประมาณ 

(1) สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใช
จาย งบประมาณประจําปใหกับ
บุคลากรภายใน หนวยงาน  
(2) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
หนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณ 
 (3) มีชองทางเพ่ือใหบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถแจงเบาะแสท่ีสงสัย 
โดยมีมาตรการ คุมครองผูรองเรียน 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) อยูใน ระดับดี (Good) 

ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอน

และระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแก ผูรับบริการอยางตรงไปตรงมาไมนําผลประโยชนของพวกพองอยู

เหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา มีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณ

เปนเงินได อยางไรก็ดี สิ่งท่ี ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานมีรายละเอียด ดังนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร (1) การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน 

(2) การเผยแพรผลงานของหนวยงาน 
(1) มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชน ควรรับทราบอยางชัดเจน 
(2) การเผยแพรขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย ไม
ซับซอน และมีชองทางหลากหลาย 
 (3) สรางการรับรูเก่ียวกับชองทางใหผู
มาติดตอ สามารถแสดงความคิดเห็น ติ
ชม รองเรียนของ เจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน (1) การปรับปรุงวิธีการ ข้ันตอนการ  
ดําเนินงาน การใหบริการ 
 (2) การเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวน 
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน การใหบริการ 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให
เกิดความโปรงใส มีวิธีการและ ข้ันตอน
การท างานใหดีข้ึน 

 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) อยูในระดับพอใช  (Excellence) เห็นไดวา 

หนวยงานจะตองมีการวางระบบท่ีมีความเปนเลิศเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนรับทราบอยางเปน

ปจจุบัน ซ่ึงจะตองแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือมาสารถเกิดข้ึน

ได ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆ ได  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการเปดเผย ขอมูล (1) ขอมูลพ้ืนฐาน  

(2) การบริหารงาน 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล  
(5) การสงเสริมความโปรงใส 

นําเขาขอมูลในเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

กําหนดมาตรการการปองกันการทุจริต
ใหชัดเจน 
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6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน หนวยงานใหดีข้ึน  

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช ทรัพยสินของราชการ
ท่ีถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช ทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง สล. • รายงานความกาวหนา รอบ 
6 เดือน • รายงานสรุปผล ณ สิ้นปงบประมาณ 

สํานักงานปลัด
อบต. 

-รายงาน
ความกาวหนา
รอบ 6เดือน ณ 
-รายงานสรุปผล 
ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

(2) ใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกัน ผลประโยชนทับซอน 

(1) ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือใหความรู เก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน (2) รณรงควิธีคิดแยกแยะ
ระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวม ผานสื่อสังคมออนไลนหรือสื่อ สารสนเทศ
ของหนวยงาน 

สํานักงานปลัด
อบต. 

. (3) ใหความรูเรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ด าเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่องการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ผานสื่อ สังคมออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ 
หนวยงาน 

สํานักงานปลัด
อบต. 

4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการผู
มาติดตอราชการ ท่ีเปนไป
ตามข้ันตอนระยะเวลา ท่ี 
กําหนด 

(1) ทบทวน ปรับปรุงคูมือการ ปฏิบัติงาน  
(2) ทบทวน ปรับปรุงคูมือ มาตรฐาน การใหบริการ
ประชาชน  
(3) รณรงคพัฒนาจิตสํานึกการใหบริการ กับ
เจาหนาท่ีผานสื่อสังคมออนไลนหรือ สื่อสารสนเทศ
ของหนวยงาน 

สํานักงานปลัด
อบต. 

(5) สรางการรับรูใหกับ
บุคลากรใน หนวยงาน
เก่ียวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปและเปด
โอกาส ใหบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เก่ียวกับแผนการใช
จายงบประมาณ ประจาํป ใหบุคลากรรับทราบ 
 (2) ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน 

สํานักงานปลัด
อบต. 

(6) เปดโอกาสใหผูรับบริการ 
หรือผูมี สวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวม ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน การให
ขอเสนอแนะเพ่ือใหบุคลากร และสาธารณะชน
รับทราบ 

สํานักงานปลัด
อบต. 

(7) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม เลือกปฏิบัติ 

(1) สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับ เกณฑการ
ประเมิน และการท างาน (2) ผูบริหารเนนย าในท่ี
ประชุมเรื่อง ความเปนธรรมในการประเมิน เพ่ือเพ่ิม 
ความตระหนักใหกับหัวหนางาน 

สํานักงานปลัด
อบต. 



 


