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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วย งานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาค รัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ ผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยก ระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนชมพู โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.65 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.03 
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.51 
3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.96 
4. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.90 
5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.37 
6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.43 
7. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.54 
8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.33 
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9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.62 
10. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.46 
 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.03 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.46 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนชมพู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.03 เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.51 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได 

3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.96 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจ
เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.90 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
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หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้  
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.37 ตัวชี้วัด เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วยนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.43 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.54เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึ งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เ กิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน  
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จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.62 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.46 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้
 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหา
การทุจริต โดยหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดท ามาตรการในการ
ป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้ าระวังการทุจริต 
รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของ
ท่านให้ชัดเจน 

4.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การปรับปรุงระบบการ
ท างาน หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

4.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา คือ การป้องกันการทุจริต ใน
ด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปี
ให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
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4.4 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนน 76.35 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดง
ความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ดี โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นทีค่วรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1) หน่วยงานมีการด าเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริตและลงโทษทางวินัย 
2) หน่ วยงานมีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
3) หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงานสามารถ
ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวกสามารถติดตามผลการ
ร้ อ ง เ รี ยน ได้ มั่ น ใ จ ว่ า จะมี ก า ร
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาและ
มั่ น ใจว่ าจะปลอดภั ยและไม่ มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

1) มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกหน่วยงานปรับปรุงการ
ท างานเ พ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
2) มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจ ริ ตตรวจสอบการทุ จ ริ ตและ
ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง 
3)  มี ช่ อ งทาง ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ข อ ง
หน่วยงานสามารถร้องเรียนและ
สามารถติดตามผลการร้องเรียนการ
ทุจริ ต ได้ โดยมีความมั่ น ใจว่ าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
2) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ ายงบประมาณประจ าปี ให้ แก่
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
2) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ และสร้ า งช่องทาง
เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนกรณีมีข้อ
สงสัย 

 
 

4.4 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ได้คะแนน 76.43 บ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได ้อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน 

1) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
2) หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้ความ
โปร่งใส 

ห น่ ว ย ง า น ค ว ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ เสี ย  เข้ า ไปมีส่ วนร่ วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และ
การให้บริการของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งควรมีการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น เ พ่ือให้สอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1) หน้าที่ของหน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1) สร้างจิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน/ให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
2) ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่ออย่างชัดเจน 

 

4.4 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ได้คะแนน 54.54 บ่งชี้ให้เห็น ไม่พบว่ามีการด าเนินงานที่เป็นระบบเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 

เปิดเผยการด าเนินการต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
คือการด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่  การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และก าหนด
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 

1) ข้อมูลพื้นฐาน  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การ
บริการ 

หน่ ว ย ง าน คว ร พัฒน าด้ า นก า ร
เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานจน
ได้รับทราบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ 
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 3) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 
4 )  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
5) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด 
  คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 54.46 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยง าน มีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย หัวข้อการประเมิน คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 
การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 0.00 
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 0.00 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 0.00 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 0.00 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 100.00 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 0.00 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 0.00 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 100.00 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 100.00 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 100.00 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 100.00 

 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น เรื่องการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1) มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุ จ ริ ตตรวจสอบการ
ทุจริตและลงโทษทางวินัย 

สร้างช่องทางในการแจ้งขอร้อง
เรียนกรณีมีข้อสงสัยว่ ามีการ
ทุจริตและสามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนการทุจริตได้โดยมีความ
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อผู้แจ้ง 

ส านักปลัด รายงาน
ความก้าวหน้าและ

สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

3 )  ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ รับบริการผู้มาติดต่อ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานและ
การปรับปรุงการด าเนินงาน/
กา ร ให้ บ ริ ก า ร ให้ มี ค ว าม
โปร่งใส 

เปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการผู้มา
ติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานและการให้บริการของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ควรมีการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด 

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

น าข้อมูลการด าเนินงานที่ เป็น
ปั จ จุ บั น โ ด ย เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบอย่างชัดเจนและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

5 )  ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการ
ประ เมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อเว็บไซด์
ห รื อ สื่ อ สั ง ค ม ออ น ไ ล น์ ข อ ง
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

6) การบริหารงาน การจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ห รื อ จั ด ห า พั ส ดุ  
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล การประเมิน
ความเสี่ยงเ พ่ือการป้องกัน
การทุจริตและแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  

ให้ ส่ วนงานที่ เ กี่ ยวข้องจัดท า
รายงาน 

ส านักปลัด 
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กระบวนการและขั้นตอนการรวบรวมส่งข้อมูลส าหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบในการจัดท าข้อมูลตามตัวช้ีวัด 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบในการรวบรวม/ตรวจทาน 

(ส านักปลัด) 

-หัวหน้าส านักปลดั 

-ปลัด อบต. 
นายก อบต. 

ตรวจสอบข้อมลู 

(ส านักปลัด) 
 

เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซด์ อบต. 
(ส านักปลัด) 

 


