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คำนำ 

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  (Integrity  
and  Transparency  Assessment  -  ITA)  ประจำป4งบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีเจตนารมณ?มุ�งหวังให@
หน�วยงานภาครัฐกลุ�มเปAาหมายได@รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตนเองและนำข@อมูล 
ผลการประเมิน  รวมท้ังข@อเสนอแนะไปปรับใช@ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน�วยงานได@อย�าง
เหมาะสม  เพื่อแสดงให@เห็นถึงความพยายามของหน�วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด@านการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท@อนถึงความตั้งใจของหน�วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ให@เปQนท่ีประจักษ?ต�อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 
 

   รายงานการวิเคราะห?ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ   ฉบับนี้  ประกอบด@วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง  10  ตัวชี้วัด  ได@แก�  (1)  การปฏิบัติหน@าท่ี  
(2)  การใช@งบประมาณ  (3)  การใช@อำนาจ  (4)  การใช@ทรัพย?สินของราชการ  (5)  การแก@ไขปXญหาการทุจริต  
(6)  คุณภาพการดำเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงระบบการทำงาน  (9)  การ
เป]ดเผยข@อมูล  และ(10)  การปAองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู@ของผู@มีส�วนได@ส�วนเสียภายใน  
(Internal)  การรับรู@ของผู@รับบริการ  ผู@มาติดต�อ  หรือผู@มีส�วนได@ส�วนเสียภายนอก  (External)  และการ
เผยแพร�ข@อมูลท่ีเปQนปXจจุบันบนเว็บไซต?ของหน�วยงาน  (Open  Data)  ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท@อนให@เห็นถึง
การปฏิบัติงานของหน�วยงานในรอบป4งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

   สำนักปลัด  องค?การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  หวังเปQนอย�างยิ่งว�า  ผลการประเมินครั้งนี้
จะช�วยสนับสนุน  ส�งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส  ในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได@
อย�างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน�วยงานได@ร�วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต@กรอบ ธรรมาภิบาล  และ
ประการสำคัญ  คือ  ได@มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปAองกันการทุจริตประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท@อน
ภาพลักษณ?เชิงบวกให@กับหน�วยงานภาครัฐ  และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู@การทุจริต  (Corruption  
Perception  Index  :  CPI)  ของประเทศไทยให@มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต�อไป 
 
 
 
 
 

       สำนักปลัด 
  องค?การบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย 

         
 
 
 



 

 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงาน 
ของหน�วยงานภาครัฐในป"  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 
 

1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานขององคการบริหารส�วนตำบลทะเมนชัย  
อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานขององค�การบริหารส�วนตำบล   
ทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�  โดยภาพรวม ไม�ผ�านการประเมิน  ได*คะแนนเท�ากับร2อยละ  
77.11  ซ่ึงถือว�ามีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงาน  ระดับ  B  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราสรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

แหล�งข2อมูล ตัวช้ีวัด คะแนน 

แบบวัดการรับรู*ของผู*มีส�วนเสียภายใน 
IIT (ผู*บริหาร พนักงาน และพนักงาน
จ*าง) 

1.  การปฏิบัติหน*าท่ี 87.87 

2.  การใช*งบประมาณ 77.32 

3.  การใช*อำนาจ 84.60 

4.  การใช*ทรัพย�สินของทางราชการ 80.27 

5.  การแก*ไขป=ญหาทุจริต 81.24 

แบบวัดการรับรู*ของผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย
ภายนอก (EIT)  

6.  คุณภาพการดำเนินงาน 76.64 

7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.86 

ตรวจสอบเอกสารผ�านเว็บไซต�
สำนักงาน อบต.ทะเมนชัย (OIT) 

8.  การปรับปรุงการทำงาน 76.13 

9.  การเปFดเผยข*อมูล 76.64 

10.  การปHองกันการทุจริต 68.75 



 

 

 
2.  การวิเคราะหข2อมูล   
   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสจำแนกตามดัชนีขององค�การบริหารส�วนตำบล
ทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย�  ประจำปIงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห�ข*อมูล
ในแต�ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให*เห็นถึงจุดแข็ง   และจุดท่ีจะต*องพัฒนา  ไว*ดังต�อไปนี้ 
 
   แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนเสียภายใน IIT (ผู2บริหาร พนักงาน และพนักงานจ2าง) 
    2.1  จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีได2คะแนนมากกว�าร2อยละ  85) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด  คือ 
    (1)  ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน2าท่ี  คะแนน  87.87 %  เปKนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู*ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข*องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร�งใส  ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว*  สะท*อนให*เห็นว�า  หน�วยงานมีแนวโน*มการดำเนินงานที่เปKนไปตาม
หลักการความโปร�งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต�อย�างไรก็ดี  หน�วยงานควรให*ความสำคัญมากข้ึน
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให*บริการแก�ผู*มาติดต�อทั่วไปกับผู*มาติดต�อที่รู*จักกันเปKนส�วนสำคัญ
อย�างเท�าเทียมกัน 
 
  แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนเสียภายใน IIT (ผู2บริหาร พนักงาน และพนักงานจ2าง) 
  2.2 จุดท่ีต2องพัฒนา  (ตัวช้ีวัดท่ีได2คะแนนต่ำกว�าร2อยละ  85)  จำนวน  9  ตัวช้ีวัด คือ 
     (1)  ตัวช้ีวัดท่ี  2 การใช2งบประมาณ  ได2คะแนน   77.32  %  เปKนคะแนนจาก
การประเมินการรับรู*ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการดำเนินการต�างๆ  ของหน�วยงาน  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข*องกับการใช*จ�ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต�การจัดทำแผนการใช*จ�ายงบประมาณประจำปIและเผยแพร�
อย�างโปร�งใสไปจนถึงลักษณะการใช*จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�างคุ*มค�า  เปKนไปตามวัตถุประสงค�และไม�
เอื้อประโยชน�แก�ตนเองหรือพวกพ*อง  การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต�างๆ  เช�น  ค�าวัสดุอุปกรณ�  
หรือค�าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ*างและการตรวจรับพัสดุด*วย  เห็นได*ว�า  หน�วยงาน
ควรให*ความสำคัญ  กับการเปFดโอกาสให*บุคลากรภายในมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการใช*จ�ายงบประมาณของ
หน�วยงานตนเองได* 
     (2)  ตัวช้ีวัดท่ี  3  การใช2อำนาจ  ได2คะแนน  84.60 %    เปKนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู*ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช*อำนาจของผู*บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข*องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให*สิทธิประโยชน�
ต�างๆ  ซ่ึงจะต*องเปKนไปอย�างเปKนธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ  เห็นได*ว�า  บุคลากรภายในหน�วยงานมีความเชื่อม่ัน
ต�อการใช*อำนาจของผู*บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
     (3)  ตัวชี้วัดที่  4  การใช2ทรัพยสินของราชการ  ได2คะแนน  80.27 %   เปKน
คะแนนจากการประเมินการรับรู*ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช*ทรัพย�สินของทางราชการ  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข*องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย�สินของราชการของหน�วยงานไปเปKนของตนเอง
หรือนำไปให*ผู *อื ่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย�สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน�วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน�วยงาน  ซึ่งหน�วยงานจะต*องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ี
ชัดเจนและสะดวก  เห็นได*ว�า  หน�วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช*ทรัพย�สินของ
ราชการที่ถูกต*องเพื่อเผยแพร�ให*บุคลากรภายในได*รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน�วยงานจะต*องมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช*ทรัพย�สินของราชกานของหน�วยงานด*วย 



 

 

 
       (4)  ตัวชี้วัดที่  5  การแก2ไขปEญหาการทุจริต  ได2คะแนน  81.24  % เปKน
คะแนนจากการประเมินการรับรู*ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการแก*ไขป=ญหาการทุจริตของหน�วยงานใน
ประเด็นที ่เกี ่ยวข*องกับการให*ความสำคัญของผู*บริหารสูงสุดในการต�อต*านการทุจริตอย�างจริงจัง  โดย
หน�วยงานมีการจัดทำแผนงานด*านการปHองและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให*เกิดการแก*ไขป=ญหาการทุจริต
อย�างเปKนรูปธรรม   
 
  แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก (EIT)  
     (5) ตัวชี ้วัดที ่  6  คุณภาพการดำเนินงาน    ได2คะแนน  76.56  %  เปKน
คะแนนจากการประเมินการรับรู*ของผู*รับบริการ  ผู*มาติดต�อ  หรือผู*มีส�วนได*ส�วนเสียของหน�วยงานต�อคุณภาพ
การดำเนินงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวข*องกับการปฏิบัติหน*าท่ีของเจ*าหน*าท่ี  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว*อย�างเคร�งครัด  เห็นได*ว�าประชาชนหรือผู*รับบริการความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน�วยงานว�ายึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว*  มีการให*ข*อมูลท่ีชัดเจน
แก�ผู*รับบริการ  ไม�นำผลประโยชน�ของพวกพ*องอยู�เหนือผลประโยชน�สาธารณะ  และไม�พบว�าไม�มีการเรียกรับ
สินบน  แต�ทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให*หน�วยงานได*คะแนนดีขึ้น  ซึ่งควรเผยแพร�ผลงานหรือ
ข*อมูลสาธารณะอย�างชัดเจน  เข*าถึงง�าย  ไม�ซับซ*อน  อีกทั้งควรมีช�องทางที่หลากหลาย  การบริการให*เกิด
ความโปร�งใส  ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานให*ดียิ่งข้ึน  และเปFดโอกาสให*ผู*รับบริการ  หรือผู*มีส�วนได*
ส�วนเสียเข*ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
 
     (6)  ตัวช้ีวัดท่ี  7  ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได2คะแนน  80.86  %  โดยรวมได*
คะแนนเท�ากับร*อยละ  81.40  เปKนคะแนนจากการประเมินการรับรู*ของผู*รับบริการ  ผู*มาติดต�อ  หรือผู*มีส�วน
ได*ส�วนเสียของหน�วยงานต�อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวข*องกับการเผยแพร�ข*อมูลของหน�วยงาน
ในเรื่องต�างๆ  ต�อสาธารณชนเห็นได*ว�าหน�วยงานให*ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ
หน�วยงานและข*อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ  รวมท้ังการจัดให*มีช�องทางให*ผู*รับบริการ  ผู*มาติดต�อ  หรือผู*
มีส�วนได*ส�วนเสีย  สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน  การใช*บริการ  นอกจากนี้หน�วยงานควร
สร*างการรับรู*เกี่ยวกับการจัดให*มีช�องทางให*ผู*มาติดต�อราชการสามารถร*องเรียนการทุจริตของเจ*าหน*าที่ใน
หน�วยงานด*วย  ซึ่งจะสะท*อนถึงการสื่อสารกับผู *รับบริการ  ผู*มาติดต�อ  หรือผู*มีส�วนได*ส�วนเสียอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 
     (7)  ตัวช้ีวัดท่ี  8  การปรับปรุงการทำงาน  ได2คะแนน  76.13 %  เปKนคะแนน
จากการประเมินการรับรู*ของผู*รับบริการ  ผู*มาติดต�อหรือ  ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียของหน�วยงานต�อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข*องกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ*าหน*าท่ี
และกระบวนการทำงานของหน�วยงานให*ดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช*ในการดำเนินงานเพ่ือให*เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงหน�วยงานควรมีกระบวนการเปFดโอกาสให*ผู*รับบริการหรือผู*มาติดต�อเข*ามา
มีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให*สอดคล*องกับความต*องการด*วย 
 
 
 
 



 

 

    แบบวัด OIT เปIนการเปJดเผยข2อมูลพ้ืนฐานต�าง ๆ 
     (8)  ตัวชี้วัดที่  9   การเปJดเผยข2อมูล ได2คะแนน  76.64 %  เปKนคะแนนจาก
การเผยแพร�ข*อมูลที่เปKนป=จจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน  เพื่อเปFดเผยข*อมูลต�างๆ  ของหน�วยงาน  ให*
สาธารณชนทราบ  ใน  5  ประเด็น  คือ  (1)  ข*อมูลพ้ืนฐาน  ได*แก�  ข*อมูลพ้ืนฐาน  ข�าวประชาสัมพันธ�  และ
การปฏิสัมพันธ�ข*อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได*แก�  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให*บริการ  (3)  
การบริหารเงินงบประมาณ  ได*แก�  แผนการใช*จ�ายงบประมาณประจำปI  และการจัดซื้อจัดจ*างหรือการจัดหา
พัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได*แก�  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ(5)  การ
ส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน  ได*แก�  การจัดการเรื่องร*องเรียนการทุจริต  และการเปFดโอกาสให*เกิดการมี
ส�วนร�วม  ซึ่งการเผยแพร�ข*อมูลในประเด็นข*างต*นแสดงถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหน�วยงาน 
     (9) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปLองกันการทุจริต  ได2คะแนน 68.75 %  เปKนคะแนนจาก
การเผยแพร�ข*อมูลท่ีเปKนป=จจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน  เพ่ือเปFดเผยการดำเนินการต�างๆ  ของหน�วยงานให*
สาธารณชนได*รับทราบใน  2  ประเด็น  คือ  (1)  การดำเนินการเพ่ือปHองกันการทุจริต  ได*แก�  เจตจำนงสุจริต
ของผู*บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปHองกันการทุจริต  การเสริมสร*างวัฒนธรรมองค�กร  และ
แผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริต  และ(2)  มาตรการภายในเพื่อปHองกันการทุจริต  ได*แก�  มาตรการภายใน
เพื่อส�งเสริมความโปร�งใสและปHองกัน  การทุจริต  ซึงการเผยแพร�ข*อมูลในประเด็นข*างต*นแสดงถึงความ
พยายามของหน�วยงานท่ีจะปHองกันการทุจริตในหน�วยงานให*ลดน*อยลงหรือไม�สามารถเกิดข้ึนได* 
   
3.  ข2อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงาน   
    3.1  แบบวัดความรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน   (IIT)  พบว�า   
     1) การปฏิบัติหน2าท่ี จัดให*มีการเปFดเผยข*อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู*รับผิดชอบในการให*บริการอย�างชัดเจน สร*างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให*บริการของผู*มาติดต�อรับ
บริการ ณ จุดให*บริการได*โดยง�าย สะดวกและเปKนไปตามหลักการปกปFดความลับของผู*ให*ข*อมูล รวมท้ัง
กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให*คุณ ให*โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  
     2) การใช2งบประมาณ จัดให*มีการเปFดเผยข*อมูลการใช*จ�ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ*างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ�ายงบประมาณโดยเปFดเผยและพร*อมรับการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส�วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช*จ�ายงบประมาณอย�างสม่ำเสมอ  

   3) การใช2อำนาจ ของผู*บริหารด*านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน�งงาน (job description) และเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและเปFดเผย รวมท้ังการ
เปFดรับฟ=งความคิดเห็นของผู*ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

    4) การใช2ทรัพยสินของราชการ จัดทำคู �มือและระเบียบการใช*ทรัพย�สินของ
ราชการ สร*างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย�างเคร�งครัด  

    5) การแก2ไขปEญหาการทุจริต มุ�งเสริมสร*างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน�
สูงสุดของส�วนรวม มีจิตสาธารณะและพร*อมให*บริการประชาชนอย�างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำ
มาตรการการปHองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเปFดเผย รวมท้ัง
การเปFดให*ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน�วยงานได*
โดยง�ายและสะดวก  

 
 



 

 

  3.2  แบบวัดการรับรู2ผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก (EIT)  พบว�า   
      1) คุณภาพการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ�เกี ่ยวกับระบบและขั ้นตอนการ
ให*บริการงานด*านต�างๆ อย�างท่ัวถึง และส�งเสริมให*มีการฝaกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู*เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ  
     2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ�และเปFดเผยข*อมูลบนเว็บไซต�
หลักของหน�วยงานให*ง�ายต�อการเข*าถึงข*อมูล และมีการปฏิสัมพันธ�แลกเปลี่ยนข*อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจน
และต�อเนื่อง  
     3) การปรับปรุงระบบการทำงาน  สร*างกระบวนการปรึกษาหารือระหว�างผู*บริหาร
และบุคลากรเพื ่อร�วมกันทบทวนป=ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�างเปKนระบบ และส�งเสริมให*
ผู*รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให*คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให*บริการได*โดยสะดวก 
 
    3.3  แบบตรวจการเปJดเผยข2อมูลสาธารณะ  (OIT)   
     1) การเปJดเผยข2อมูล  เน*นการเผยแพร�ข*อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด*วยข*อมูลด*านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ*างหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข�าวประชาสัมพันธ� และมีช�องทางการปฏิสัมพันธ�กับผู*รับบริการและประชาชนทั่วไป 
และการให*บริการผ�านระบบ e-service โดยต*องเผยแพร�ในหัวข*อหรือตำแหน�งที่สามารถเข*าถึงและสืบค*น
ข*อมูลได*โดยง�าย ทุกช�วงเวลา ท้ังนี้ ต*องเปKนการเข*าถึงผ�าน URL บนเว็บไซต�หลักของหน�วยงานโดยตรง 
      2) การปLองกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร*อมเข*ารับการประเมิน ITA 
ก�อนจะศึกษาและวิเคราะห�ผลการประเมินของปIท่ีผ�านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให*มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย�างเปKนรูปธรรม  
     
     ที่สำคัญ ต*องมีการพัฒนาทักษะ ความรู*ความสามารถของบุคลากรผู*ดูแลเว็บไซต�
ของหน�วยงานในการปรับปรุงระบบให*ทันสมัยและมีการติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซต�ได*อย�างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
4.  ประเด็นท่ีจะต2องพัฒนาเนื่องจากได2คะแนนต่ำกว�าร2อยละ 85 
   -  แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายใน   (IIT) 
    ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู*มีส�วนได*ส�วนเสียภายใน (Internal) ได*คะแนน
เท�ากับร*อยละ  82.26  บ�งชี้ให*หน�วยงานต*องจัดทำข*อตกลงหรือประกาศให*บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม�
นำทรัพย�สินของหน�วยงานไปใช*เปKนประโยชน�ส�วนตัว มีการจัดทำประกาศข*อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย�สินของ
ทางราชการไปใช*ในการปฏิบัติงาน ให*บุคคลภายในและภายนอกหน�วยงานทราบให*ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตัวช้ีวัด หัวข2อการประเมิน 
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ 

ผลการประเมิน 
2.  การใช*งบประมาณ I7  การร ับร ู * เก ี ่ยวก ับแผนการใช *จ �าย

งบประมาณประจำปIของหน�วยงาน 
    คะแนน 70.56 
I8  การใช*จ�ายงบประมาณ  
    คะแนน  79.81 
I9  การใช*จ�ายงบประมาณเพื่อประโยชน�
ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ*อง 
    คะแนน  83.33 
I10 มีการเบิกจ�ายเงิน ที่เปKนเท็จ เช�น ค�า
ทำงานล�วงเวลา ค�าวัสดุอุปกรณ� เหรือค�า
เดินทาง 
   คะแนน  84.25 
I11  มีการจัดซื้อจัดจ*าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ 
   คะแนน  82.94 
I12 มีการเปFดโอกาสให*ท�าน มีส�วนร�วม 
ในการตรวจสอบการใช*จ�ายงบประมาณ  
   คะแนน  63.02 

1. จัดทำมาตรการในการเผยแพร�ข*อมูลท่ี
เก่ียวกับการใช*จ�ายงบประมาณให*บุคลากร
ทราบ 
2.  จัดทำรายงานการใช*งบประมาณรายจ�าย
ประจำปI การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ� ฯลฯ โดย
ระบุวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนในการใช*จ�าย 
จำนวนงบประมาณท่ีเบิกจ�าย และเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ให*บุคลากรและประชาชน
ได*รับทราบ 
3.  ส�งเสริมมาตรการในการเปFดเผยข*อมูลท่ี
เก่ียวข*องกับงบประมาณ  ให*เปKนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ*างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
4.  ส�งเสริมให*บุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝjาย มี
ส�วนร�วมให*มีการติดตามความก*าวหน*าการ
เบิกจ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท*องถ่ิน โดยจัดให*มีการประชุม และรายงาน
ผลการใช*จ�ายงบประมาณในระดับหน�วยงาน
ประจำเดือนหรือประจำไตรมาศ 
5.  มีมาตรการการลงโทษท่ีชัดเจน รวดเร็ว 
หากพบการใช*จ�ายงบประมาณเพ่ือประโยชน�
ส�วนตน/พวกพ*องและการเบิกจ�ายท่ีเปKนเท็จ 
ปกปFด หรือไม�ตรงกับความเปKนจริง 
6.  จัดให*ผู*แทนชุมชนเข*ามามีส�วนร�วมในการ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ*างพัสดุ เช�น 
สังเกตการณ� ติดตามผลการดำเนินการในการ
จัดซ้ือจัดจ*างจัดหาฯ 
7. จัดเวทีรับฟ=งความคิดเห็นข*อเสนอแนะจาก
บุคลากรภายใน ผู *ม ีส �วนได*ส �วนเสีย เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการใช*จ�ายงบประมาณให*
มีความโปร�งใส คุ*มค�า และสร*างการมีส�วนร�วม
ในการต ิดตามและตรวจสอบการใช *จ �าย
งบประมาณ 
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3.  การใช*อำนาจ I13 การมอบหมายงานจากผู*บังคับบัญชา

อย�างเปKนธรรม 
     คะแนน  74.76 
I14 การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย�างถูกต*อง 
     คะแนน  73.92 
I15 ผู*บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู*เข*ารับ
การฝaกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให*
ทุนการศึกษา อย�างเปKนธรรม 
     คะแนน  65.11 
 

1. จัดประชุมชี้แจงและทำความเข*าใจ
รายละเอียดของงานท่ีมอบหมายโดยกำหนด
เปHาหมายวัตถุประสงค�ขอบเขตงาน กำหนด
ระยะเวลา รายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข*อง 
เพ่ือให*ผู*รับมอบหมายงานเข*าใจและเปFด
โอกาสให*มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หา
ข*อตกลงร�วมกัน  
2. กำหนดเกณฑ�การประเมินบุคลากรตามผล
การปฏ ิบ ัต ิ งานและความร ับผ ิดชอบให*
สอดคล *องก ับค ุณภาพของผลงาน และ
เผยแพร�เกณฑ�การประเมินบุคลากร 
3.  ส�งเสริมให*บุคลากรมีส�วนร�วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปIและเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ข�าวการฝaกอบรม การศึกษาดู
งานให*ท่ัวถึง 

4.  การใช*ทรัพย�สินของ
ราชการ 

I20  ข ั ้ นตอนการขออน ุญาตเพ ื ่อยืม
ทรัพย�สินของราชการ ไปใช*ปฏิบัติงานใน
หน�วยงานของท�านมีความสะดวกหรือไม� 
    คะแนน  64.82 
I21  มีการขอยืมทรัพย�สินของราชการไป
ใช*ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน�วยงานของ
ท�าน มีการขออนุญาตอย�างถูกต*อง 
    คะแนน  71.94 
I23 มีแนวทางปฏิบัติของหน�วยงานของ
ท�าน เกี่ยวกับการใช*ทรัพย�สินของราชการ
ท่ีถูกต*อง 
     คะแนน  73.00 
I24  มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช*ทรัพย�สินของราชการ เพื่อปHองกันไม�ให*
มีการนำไปใช*ประโยชน�ส�วนตัว กลุ�ม หรือ
พวกพ*องมากน*อยเพียงใด 
    คะแนน  77.94 
 

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ คู�มือ การ
ยืมทรัพย�สินของราชการท่ีถูกต*องตาม
ระเบียบกฎหมาย กำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ี
ชัดเจนมีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมี
รูปแบบท่ีสะดวก เปFดเผยและตรวจสอบได* 
2.  จัดทำคู�มือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช*ทรัพย�สินของราชการ การยืม
ทรัพย�สินของราชการ 
3.  เผยแพร�ประชาสัมพันธ�แนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบการใช*ทรัพย�สินของราชการ การยืม
ทรัพย�สิน แผนผังข้ันตอนในการดำเนินการให*
บุคลากรและประชาชนได*รับทราบ 
4. กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของ
การใช*ทรัพย�สิน การยืมทรัพย�สินของราชการ
อย�างเคร�งครัด วางระบบการจัดทำทะเบียน
การเบิก ทะเบียนการยืมทรัพย�สินของ
ราชการอย�างเปKนระบบ ง�าย และสะดวก ต�อ
การตรวจสอบของหน�วยตรวจสอบภายใน
และภายนอก รวมถึงภาคประชาชน 
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5.  การแก*ป =ญหาการ
ทุจริต 

I25  ผ ู *บร ิหารส ูงส ุดของหน�วยงานให*
ความสำคัญ กับการต�อต*านการทุจริต มาก
น*อยเพียงใด 
     คะแนน  79.00 
I27  ป=ญหาการทุจริตในหน�วยงานได*รับ
การแก*ไขเพียงใด 
    คะแนน  73.85 
I28  มีการดำเนินการต�อการทุจร ิตใน
หน�วยงานไหม 
    คะแนน  79.25 
I29  มีการนำผลการตรวจสอบของฝjาย
ตรวจสอบท ั ้ ง ภ าย ในและภายนอก
หน�วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ
ปHองกันการทุจริตในหน�วยงาน 
   คะแนน  81.00  
I30  หากท�านพบเห็นแนวโน*มการทุจริตท่ี
จะเกิดขึ ้นในหน�วยงานของท�าน ท�านมี
ความคิดเห็นต�อประเด็นดังต�อไปนี้  
    คะแนน  77.38 
 

1. ผู*บริหารแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน
ด*วยความซ่ือสัตย�สุจริต ท้ังด*วยวาจาและลาย
ลักษณ�อักษรและเผยแพร�ต�อบุคลากรและ
ประชาชนได*รับทราบ  
2.  ผู*บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
หน�วยงานให*มีคุณธรรมลาความโปร�งใสด*วย
การจัดทำแผนปฏิบัติการปHองกันการทุจริต 
3. ผู*บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปHองกันการ
ทุจริตท่ีแสดงเจตจำนงไว* 
4. ส�งเสริมให*ประชาชน และภาคส�วนต�างๆ 
เข*ามามีส�วนร�วม ตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อบต. 
5. จัดช�องทางให*บุคลากร และประชาชน
สามารถร*องเรียน/ร*องทุกข� เก่ียวกับการ
ทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินได*
โดยสะดวกและปลอดภัย และไม�มีผลกระทบ
ต�อผู*ร*องหรือผู*แจ*ง และมีการประกาศ
เผยแพร�กระบวนการข้ันตอนในการ
ดำเนินการร*องเรียนให*ทราบโดยท่ัวกัน 
6.  จัดให*มีช�องทางการติดตามเรื่องร*องเรียน
ได*ด*วยตนเอง  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการหรือความก*าวหน*าเรื่องร*องเรียน
ทราบ เช�น โทรศัพท� ระบบออนไลน� 
7.  เมื่อมีการทุจริตใน อบต. มีกระบวนการ
จัดการแก*ไขโดยเร็ว และรายงานสรูปผลการ
ดำเนินการแก*ไขการทุจริต พร*อมระบุป=ญหา
อุปสรรคและแนวทางแก*ไข 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
- แบบวัดการรับรู2ของผู2มีส�วนได2ส�วนเสียภายนอก (EIT) 

     ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู*มีส�วนได*ส�วนเสียภายนอก  (External)  ได*
คะแนนเท�ากับร*อยละ  77.85   บ�งชี้ให*เห็นว�าประชาชนหรือผู*รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน�วยงานว�ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว*  โดยมีการให*ข*อมูลท่ี
ชัดเจนแก�ผู*รับบริการอย�างตรงไปตรงมา  ไม�นำผลประโยชน�ของพวกพ*องอยู�เหนือผลประโยชน�สาธารณะ  
และไม�พบว�ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปKนเงิน  ทรัพย�สิน  และผลประโยชน�อื่นๆ  ที่อาจคำนวณเปKนเงินได*  
อย�างไรก็ตามสิ่งท่ีควรเปKนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน�วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

E1 เจ*าหน*าท่ีของหน�วยงานท่ีท�านติดต�อ 
ปฏิบัติงาน/ให*บริการแก�ท�านตามประเด็น
ดัง  คะแนน  70.13 
E2 เจ*าหน*าท่ีของหน�วยงานท่ีท�านติดต�อ 
ปฏิบัติงาน/ให*บริการแก�ท�านกับผู*มาติดต�อ
อ่ืนๆ อย�างเท�าเทียมกัน 
คะแนน  71.29 
E3  เจ*าหน*าที่ของหน�วยงานที่ท�านติดต�อ
ให*ข*อมูลเกี่ยวกับดำเนินการ/ให*บริการแก�
ท �านอย�างตรงไปตรงมาไม�ป Fดบ ังหรือ
บิดเบือนข*อมูล  
คะแนน  71.50 
E5 หน � ว ย ง านท ี ่ ท � า นต ิ ดต � อ  ม ี ก า ร
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน�ของ
ประชาชนและส�วนรวมเปKนหลัก คะแนน 
71.51 
 
 
 
 

1. จัดให*มีการประเมินความพึงพอใจของผู*มา
ติดต�อหรือรับบริการ ณ จุดให*บริการใน
รูปแบบท่ีง�ายและสะดวก 
2.  พัฒนาการบริการสร*างมาตรฐานท่ีเท�า
เทียมกน เช�นการจัดให*มีบัตรคิว หรือการนำ
เทคโนโลยีมาใช*ในการจัดระบบคิด โดย
พิจารณาให*เหมาะสมกับจำนวนผู*มารับ
บริการ 
3. จัดให*มีระบบและช�องทางการรับเร ื ่อง
ร*องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ 
ตอบสนองในการแก*ไข) กรณีบุคลากรเลือก
ปฏิบัติให*บริการโดยไม�เปKนธรรม  
4.  กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตาม
หล ักค ุณธรรมในการพ ิจ ารณาคว าม ดี
ความชอบ ความก*าวหน*าโดยกำหนดข*อตกลง
การปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจาก
เกณฑ�ผลงาน/ผลสำเร ็จของงาน/กรอบ
ระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู*รับบริการ 
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7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

E6 การเผยแพร�ข*อมูลของหน�วยงานท่ี
ท�านติดต�อ  คะแนน 69.50 
E7 มีการเผยแพร�ผลงานหรือข*อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย�างชัดเจน 
คะแนน 70.42 
E9  มีการชี้แจงและตอบคำถามเม่ือมีข*อ
สงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานได*อย�าง
ชัดเจน  คะแนน 71.34  
 

1. จัดให*มีช�องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวย
ความสะดวกให*แก�ประชาชนผู*รับบริการ ท่ีจะ
ติดต�อสอบถามหรือขอข*อมูล หรือรับฟ=งคำติ
ชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดำเนินงาน/การให*บริการเช�น 
   -  จัดให*มีหมายเลขโทรศัพท� 
   -  แต�งต้ัง จนท. ผู*รับผิดชอบ  
   -  มีกล�อง/ตู*รับฟ=งความคิดเห็น  การ
ประชุมรับฟ=งความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน� 
2. เผยแพร�ผลงานและข*อมูลที่เปKนประโยชน�
กับประชาชนให*เปKนป=จจุบันทางเว็บไซต�และ
สื่อออนไลน�รูปแบบอ่ืนๆ  

8. การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

E11  มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให*บริการให*ดีข้ึน  คะแนน  
70.46 
E12 มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอน
การดำเนินงาน/การให*บริการ  คะแนน 
70.23 
E14 เปFดโอกาสให*ผู*รับบริการ ผู*มาติดต�อ 
หรือผู*มีส�วนได*ส�วนเสีย เข*าไปมีส�วนร�วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให*บริการของหน�วยงาน  คะแนน 71.15 
E15 มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให*บริการให*มีความโปร�งใสมากข้ึน  
คะแนน  70.23 

1.  จัดให*มีการอำนวยความสะดวกในการ
บริการประชาชนหรือผู*มาติดต�อ มีดังนี้ 
2.  จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการ
เคลื่อนท่ีให*บริการนอกสถานท่ี หรือในช�วง
นอกวันและเวลาราชการ เช�น การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี หรือปรับขยายเวลา
ให*บริการช�วงพักเท่ียง 
3.  จัดฝaกอบรมส�งเสริมความรู*และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู*ให*บริการอย�างน*อยปIละ 
1 ครั้ง 
4. ประกาศยกย�องชมเชยบุคลากรท่ีให*บริการ
ผู*มาติดต�อ และประชาชนด*วยหัวใจและจิต
บริการ 
5. นำเทคโนโลยีสารสเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให*โปร�งใส มีประสิทธิภาพ และลด 
ข้ึนตอนการปฏิบัติงาน 
6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย มาประยุกต�ใช*งานให*มี
ความสะดวก รวดเร็ว ง�ายต�อการใช*งาน และ
คุ*มค�า 
 

 
 



 

 

 
- แบบตรวจการเปJดเผยข2อมูลสาธารณะ (OIT) ผ�านเว็บไซต  อบต.ทะเมนชัย 

    ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปFดเผยข*อมูลสาธารณะ  (OIT)  ได*คะแนนเท�ากับร*อยละ  
72.70  )  บ�งชี้ให*เห็นว�า  หน�วยงานต*องมีการพัฒนาระบบเว็บไซต�ให*มีการเปFดเผยข*อมูลต�างๆ ให*ประชาชน
ได*รับทราบอย�างท่ัวถึง และเข*าถึงง�าย แสดงถึงความพยายามของหน�วยงานท่ีจะปHองกันการทุจริตในหน�วยงาน
ให*ลดน*อยลง   อย�างไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปKนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน�วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข2อการประเมิน 
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ 

ผลการประเมิน 
9. การเปFดเผยข*อมูล ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 9.2  การบริหารงาน 

O17 E-Service 
ได*คะแนน  0.00  
 
 
 
 
 
ตัวชี ้ว ัดย �อยที ่  9.3  การบริการเงิน
งบประมาณ 
O24  รายงานผลการจัดซื ้อจัดจ*างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปI 
ได*คะแนน  0.00 
 
ตัวชี ้ว ัดย�อยที ่ 9.4  การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปI 
ได*คะแนน  0.00  
 
ตัวชีวัดย�อยที ่ 9.5 การส�งเสริมความ
โปร�งใส 
O31  ข*อมูลเชิงสถิติเรื ่องร*องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได*คะแนน  0.00 

 
-  แสดงช�องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการกับหน�วยงานผ�านช�องทาง
ออนไลน� เพ่ือช�วยอำนวยความสะดวกแก�ผู*
ขอรับบริการ สามารถเข*าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช�องทางข*างต*นได*จากเว็บไซต�หลักของ
หน�วยงานได* 
 
 -  แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ*างของหน�วยงาน มี
ข * อม ู ล รายละ เอ ี ยด  ยกต ั วอย � า ง  เช� น 
งบประมาณที่ใช*ในการจัดซื้อ จัดจ*าง ป=ญหา 
อุปสรรค ข*อเสนอแนะ   
 
 
-  มีการรายงานผลของปIท ี ่ผ �านมา พ.ศ. 
2563  แสดงผลการบร ิหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
- มีข*อมูลสถิติเรื ่องร*องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ*าหน*าที่  รวมถึงข*อมูล
ความก*าวหน*าจัดการเรื่องร*องเรียน  

 
 
 
 
 



 

 

 

ตัวช้ีวัด หัวข2อการประเมิน 
แนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ 

ผลการประเมิน 
9. การเปFดเผยข*อมูล 
 
 
 
 
 
10. การปHองกันการ
ทุจริต 

ตัวชี ้วัดย�อยที ่ 9.5 การส�งเสริมความ
โปร�งใส 
O33 การเปFดโอกาสให*เกิดการมีส�วนร�วม 
คะแนนท่ีได* 0.00 
 
 
ตัวชี้วัดย�อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือ
ปLองกันการทุจริต 
O35  การมีส�วนร�วมของผู*บริหาร 
คะแนนท่ีได*  0.00 
 
 
 
 
ตัวชี ้วัดย�อยที ่ 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือปLองกันการทุจริต 
O43 การดำ เน ิ นการตามมาตรการ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน 

 
 
- มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปFดโอกาสให*ผู*มีส�วนได*ส�วนเสียได*มีส�วนร�วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน�วยงาม 
 
 
 
-  มีการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
มีส�วนร�วมของผู*บริหารสูงสุด มีการดำเนินการ
หร ือก ิจกรรมท ี ่ แสดงให * เห ็นถ ึ งการให*
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส�งเสริมหน�วยงานด*านคุณธรรมและโปร�งใส  
 
 
 
-  ม ีผลการดำเน ินการตามมาตการเ พ่ือ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน 
- มีข*อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงานไปสู�การปฏิบัติอย�างเปKนรูปธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.  ข2อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู2รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(1)  มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช*ทรัพย�สินของราชการท่ี
ถูกต*อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช*ทรัพย�สินของราชการท่ี
ถูกต*อง 

สำนักปลัด/     
กองคลัง 

-รายงาน
ความก*าวหน*าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปIงบประมาณ 

(2)  ให*ความรู*เก่ียวกับการ
ปHองกันผลประโยชน�ทับซ*อน 

ฝaกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน�วยงานเพ่ือให*ความรู*เก่ียวกับ
ผลประโยชน�ทับซ*อน 

สำนักปลัด 

(3)  ให*ความรู*เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

รณรงค�ให*ความรู*เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดำเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ  ผ�านสื่อสังคม
ออนไลน�หรือสื่อสารสนเทศของ
หน�วยงาน 

สำนักปลัด 

(4)  การจัดทำประกาศข*อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย�สินของทาง
ราชการไปใช*ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดทำประกาศข*อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย�สินของทาง
ราชการไปใช*ในการปฏิบัติงาน
ให*บุคคลภายในและภายนอก
หน�วยงานทราบให*ชัดเจน 

สำนักปลัด/     
กองคลัง 

(5)  การเปFดเผยข*อมูล  
ข*อเท็จจริงแก�ผู*มาใช*บริการอย�าง
ถูกต*องตรงไปตรงมา  และมี
แนวทางในการให*ผู*มาติดต�อ
อย�างโปร�งใส 

จัดทำประกาศไม�เรียกร*อง
ประโยชน�อ่ืนใดในการปฏิบัติ
หน*าท่ีและมีการจัดทำประกาศ
ไม�เรียกรับผลประโยชน�หรือ
ทรัพย�สินใดๆ 

สำนักปลัด 

(6) การตรวจสอบและต�ออายุ
เว็บไซต�ให*ทันกำหนดเวลา พร*อม
ท่ีจะเผยแพร�ข*อมูลให*ปราชนท
ราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต�
ของหน�วยงานให*เปKนป=จจุบัน 

สำนักปลัด 

 
 



 

 

 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู2รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

(7)  เปFดโอกาสให*ผู*รับบริการ  
หรือผู*มีส�วนได*ส�วนเสียเข*ามามี
ส�วนร�วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ�ช�องทางการ
ร*องเรียน  การให*ข*อเสนอแนะ
เพ่ือให*บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

สำนักปลัด  

(8)  มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงานโดยไม�
เลือกปฏิบัติ 

(1)  สร*างความเข*าใจร�วมกัน
เก่ียวกับเกณฑ�การประเมินและ
การทำงาน 

(2)  ผู*บริหารเน*นย้ำในท่ีประชุม
เรื่องความเปKนธรรมในการ
ประเมิน  เพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักให*กับหัวหน*างาน 

สำนักปลัด/ 

กองคลัง/ 

กองช�าง 
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