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ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติ และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้อ านาจ (3) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต (4) การใช้งบประมาณ (5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (7) คุณภาพการด าเนินงาน      
(8) การปรับปรุงการท างาน (9) การป้องกันการทุจริต (10) การเปิดเผยข้อมูล  และโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ   
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้    จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ     ได้มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  

 

งานการเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 
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 1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา  
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง     
ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้ หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของอบต.โนนเมืองพัฒนา โดยภาพรวม 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.86 คะแนน ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ D  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด
พบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนร้อยละ  92.49  รองลองมาคือ  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ  
87.74   ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  87.19  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.73  
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่าร้อยละ 86.34  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
85.89  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 85.65   ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 85.13  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  43.27  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  0.00     

สรุป    จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.49   คือ  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ส่วนจุดที่จะต้อง
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  0.00     
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง
พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น ถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ  92.49  เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมี
แนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน  

(2)  ตัวชี้วัดการใช้อ านาจหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ  87.74  เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ันต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็น ว่า การประเมิน
และการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม  

(3)  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.19  เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อ
กังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(4)  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.73  เป็น คะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  
ในการน า ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ 
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ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ 
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

(5)  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.34  เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า 
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ 
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรพัฒนา 
เกี่ยวกับหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

(6)  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.89  เป็น คะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความ ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ ความส าคัญกับ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย  

(7)  ตัวชี้การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.65  เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ ว่า หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้  
เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ของ หน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ใน
การร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต 
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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(8)  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.19  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร 
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
ตรวจรับ พัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  

(1)  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.27  เป็นคะแนนจากการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 (2)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  เป็นคะแนนจาก การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการ
ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน เท่ากับ 
ร้อยละ 87.55  อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไป ตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่
มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด  ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การ
ปฏิบัติงาน   

การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่
ก าหนด 

การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการทุก คนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดการใช้ งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจ าปีให้กับ
บุคลากรภายใน หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย 
โดยมีมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับ  86.47
อยู่ใน ระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร (1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 

(2) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 
(1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชน ควรรับทราบอย่างชัดเจน 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
 (3) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้
มาติดต่อ สามารถแสดงความคิดเห็น ติ
ชม ร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน (1) การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ  
ด าเนินงาน การให้บริการ 
 (2) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมี
ส่วน ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้
เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและ 
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เห็นได้ว่า 
หน่วยงานจะต้องมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งจะต้องแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือสามารถเกิดขึ้น
ได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการเปิดเผย ข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน  

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

1. น าเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

1. ก าหนดมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตให้ชัดเจน 
2.น าเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
. (1) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

-รายงาน
ความก้าวหน้า
รอบ 6เดือน   
-รายงานสรุปผล 
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
ให้เป็นไปตามข้ันตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงาน  
(2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐาน การให้บริการ
ประชาชน  
(3) รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ 
(4) ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

(3) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีและเปิด
โอกาส ให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ให้บุคลากรรับทราบ 
 (2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

(3) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร และสาธารณะชน
รับทราบ 

ส านักงานปลัด
อบต. 

(4) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ เกณฑ์การ
ประเมิน และการท างาน 
 (2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่อง ความเป็นธรรม
ในการประเมิน เพื่อเพ่ิม ความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน 

ส านักงานปลัด
อบต. 

(5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์   

(1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูล 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ของหน่วยงาน
ผ่านเว็บไซต์ 
(2) รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
เว็บไซต์หน่วยงาน 

 

   
 


