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บทน า 
 

    การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ มเีจตนารมณ์มุ่งหวงัใหห้น่วยงาน 
ภาครฐักลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําขอ้มูลผล
การ ประเมนิ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะไปปรบัใช้ในการพฒันาและยกระดบัการดําเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถงึความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลื่อนมาตรการเชิง
บวกด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทัง้สะท้อนถึงความตัง้ใจของหน่วยงานในกา ร
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจกัษ์ต่อ
สาธารณะทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล 

    หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การวเิคราะหผ์ลการประเมนิในครัง้นี้ จะช่วยสง่เสรมิ สนับสนุน และ
ยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัขององค์การ บรหิารส่วน
ตําบลหนองอเิฒา่ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ 

๑. หลกัการและเหตุผล 

   สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พฒันาเครื่องมอืการประเมนิเชงิบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกในการสร้ าง
ความ ตระหนักให้หน่วยงานภาครฐัมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  “การ
ประเมินคุณ ธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สําคญัของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดบัให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ใหเ้ป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติเชงิ
รุก ทีห่น่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะตอ้งดาํเนินการ โดยมุ่งหวงั ใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่ขา้รบัการประเมนิ
ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพฒันาและยกระดบั หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม  

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ขององค์การ บรหิารส่วนตําบล
โนนสะอาด อําเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
โนนสะอาด อําเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยภาพรวมไดค้ะแนน รอ้ยละ ๙๑.๐๕ คะแนน ระดบัผล
การ ประเมนิ อยู่ในระดบั A ไดค้ะแนนสงูสุดในจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

คะแนนสูงสุดรายตวัช้ีวดั มีดงัน้ี อนัดบั 
 

อนัดบั ตวัช้ีวดั คะแนน 

1 การปฏบิตัหิน้าที่ 90.16 

2 การใชง้บประมาณ 81.07 

3 การใชท้รพัยส์นิของราชการ 80.79 

4 ประสทิธภิาพการสือ่สาร 78.66 

5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 78.54 

6 การใชอ้ํานาจ 78.23 



7 คุณภาพการดําเนินงาน 75.62 

8 การปรบัปรุงการทาํงาน 67.96 

9 การเปิดเผยขอ้มลู 26.25 

10 การป้องกนัการทุจรติ 6.25 
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๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภ า ค รั ฐ    
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

    จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบรหิารส่วนตําบล    
หนองอเิฒ่า อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ มผีลการวเิคราะหข์อ้มูลใน
แต่ละตวัชีว้ดั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึจุดแขง็ และจุดอ่อนทีต่อ้งพฒันา ดงัต่อไปนี้ 

    ๓.๑ จุดแข็ง (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) องค์การบรหิารส่วนตําบล
หนองอเิฒา่ มจีาํนวน 1 ตวัชีว้ดั คอื 

   ตวัชี้วดัที ่๑ การปฏบิตัหิน้าที ่โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 90.16 เป็นคะแนน จาก
ตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์ จากการประเมนิการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบตัิงานของ 
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มี
ความ โปร่งใส ปฏิบัติงานหรอืดําเนินการตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครดั และ
จะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้มาตดิต่อทัว่ไปหรอืผู้มาตดิต่อที่รูจ้กักนัเป็นการส่วนตวั 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ่งมัน่ เต็มความสามารถ และมีความรบัผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รบัผดิชอบ 

   ๓.๒ จุดอ่อนท่ีต้องพฒันา (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ ๙๐) องค์การบรหิาร
สว่นตําบลหนองอเิฒา่ มจีาํนวน 9 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

   (1) ตัวชี้วดัที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 81.0๗ เป็น
คะแนน จากตัวชี้วดัที่มีวตัถุประสงค์ จากการประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ดําเนินการต่างๆ ของ หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตัง้แต่การจดัทําแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถงึลกัษณะการ
ใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และไม่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอื
พวกพอ้ง การเบกิจ่ายเงนิของบุคลากรภายในในเรื่อง ต่างๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์หรอื
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้  ยังให้
ความสําคญักบัการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได ้



   (2) ตวัชี้วดัที่ ๔ การใช้ทรพัย์สนิของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ รอ้ยละ ๘๐.79 
เป็น คะแนนจากตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค ์จากการประเมนิการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ใช้ทรพัย์สนิ ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรพัย์สนิ
ของราชการของ หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรอืนําไปใหผู้อ้ื่น และพฤติกรรมในการขอยมืทรพัยส์นิของ
ราชการ ทัง้การยมืโดย บุคลากรภายในหน่วยงานและการยมืโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึง่หน่วยงาน
จะต้องมกีระบวนการในการขอ อนุญาตทีช่ดัเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องมกีารจดัทําแนวทางปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการใช้ทรพัย์สนิของราชการที่ ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รบัทราบและนําไป
ปฏบิตั ิ

   (3) ตวัชี้วดัที ่๗ ประสทิธภิาพการสื่อสาร โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 78.๖๖ เป็น 
คะแนนจากตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค์จากการประเมนิการรบัรูข้องผู้รบับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย สามารถเขา้ถงึไดง้่ายและไม่ซบัซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจดัให้มชี่องทางให้ผู้รบับรกิาร ผู้มา
ตดิต่อหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
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สามารถสง่คําตชิมหรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบัการดาํเนินงานการใหบ้รกิาร นอกจากนี้ ยงัประเมินการรบัรู้
เกีย่วกบัการจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อสามารถรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานดว้ย 

    (4) ตวัชี้วดัที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจรติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 7๘.54 
เป็น คะแนนจากตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค ์จากการประเมนิการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
แก้ไขปัญหา การทุจรติของหน่วยงาน ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการให้ความสําคญัของผู้บรหิารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจรติ อย่างจรงิจงั โดยหน่วยงานมกีารจดัทําแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ข ปัญหาการทุจรติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

    (5) ตวัชี้วดัที ่๓ การใชอ้ํานาจ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 78.23 เป็นคะแนนจาก 
ตัวชี้วดัที่มีวตัถุประสงค์ จาการประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บงัคบับญัชา ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
การคดัเลือกบุคลากร เพื่อให้สทิธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ
รวมถึงการใช้อํานาจสัง่การให้ ผู้ใต้บงัคบับญัชาทําในธุระส่วนตวัของผู้บงัคบับญัชาหรอืทําในสิง่ที่ไม่
ถูกตอ้ง 

    (6) ตวัชี้วดัที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 75.62 เป็น 
คะแนนจากตวัชี้วดัที่มวีตัถุประสงค ์จากการประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สี่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลกั ตามมาตรฐาน ขัน้ตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครดั และจะต้อง



เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการให้บรกิารของ
หน่วยงานแก่ผูร้บับรกิาร ผู้มาตดิต่อ หรอืผู้มสี่วน ได้ส่วนเสยีอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืน
ขอ้มลู 

   (7) ตวัชี้วดัที่ ๘ การปรบัปรุงระบบการทํางาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 67.96 
เป็นคะแนนจากตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค ์จากการประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสยีของหน่วยงานต่อการปรบัปรุงระบบการทํางาน ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปรบัปรุงพฒันา
หน่วยงาน ทัง้ การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีแ่ละกระบวนการทํางานของหน่วยงานใหด้ยีิง่ขึ้น รวมถงึการ
นําเทคโนโลยมีาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึ้น โดยควรมกีระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รบับรกิารหรอื ผู้มาติดต่อเขา้มามสี่วนร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการดําเนินการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย 

   (8) ตวัชวีดัที ่๙ การเปิดเผยขอ้มูล โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 26.2๕ เป็นคะแนน 
จากตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค ์จากการประเมนิการเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน ๕ ประเด็น (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐาน ข่าวประชาสมัพนัธ์ และการปฏิสมัพนัธ์ข้อมูล (๒) การบรหิารงาน ได้แก่ แผน
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บรกิาร (๓) การบรหิารเงนิงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี และการจดัซื้อจดัจา้งหรอืการจดัหาพสัดุ (๔) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายบรหิารทรพัยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล และ
หลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสรมิความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ และ การเปิดโอกาสให้เกดิการมสี่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 
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    (10) ตวัชี้วดัที่ 10 การป้องกนัการทุจรติ โดยรวมได้คะแนนเท่ากบั ร้อยละ 6.25 เป็น
คะแนนจากตวัชี้วดัทีม่วีตัถุประสงค ์จากการเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบัทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การ
ดําเนินการเพื่อป้องกนัการ ทุจรติ ได้แก่ เจตจํานงสุจรติของผู้บรหิาร การประเมนิความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจรติ การเสริมสร้าง วฒันธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ และ (๒) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกนัการ
ทุจรติ ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเดน็ขา้งต้นแสดงถงึ การใหค้วามสําคญัต่อผลการประเมนิเพื่อนําไปสู่
การจดัทาํมาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ มกีารกํากบัตดิตามการนําไปสู่การปฏบิัติ
อย่างเป็นรปูธรรม 



 ๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครฐั ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ ์
   ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) จากตัวชี้วดัที่ ๑ - ตวัชี้วดัที่ ๕ อยู่ในระดับ ดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า 
หน่วยงานมแีนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลกัการความโปร่งใสและมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
โดยบุคลากรส่วนมากมคีวามเชื่อมัน่และแสดงความไวว้างใจต่อการบรหิารงานของผู้บรหิารทีมุ่่งสู่การป้องกนั
และ ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรบัหน่วยงาน มี
รายละเอยีด ดงันี้  

ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิทีต่อ้งพฒันา 

(ประเดน็ทีม่คีะแนนตํ่ากว่ารอ้ยละ 90) 

วธิกีารพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่๓ การใชอ้ํานาจ (I๑๓) ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มอบหมายงาน
แก่ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อย เพยีงใด 
(I๑๔) ท่านไดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามระดับคุณ ภาพของผลงาน มากน้อย
เพยีงใด 
(I๑๕) ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มกีารคดัเลอืกผู้
เข้ารบัการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรอืการ
ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อย
เพยีงใด 

สร้างการรบัรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคบับัญชาในประเด็นเกี่ยวกับ
การมอบหมายงาน การประเมนิผล
การ ปฏิบัติ งาน  การคัด เลือก
บุคลากรเพื่ อ ให้สิทธิประโยชน์ 
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและไม่ เลอืก
ปฏบิตั ิ

ตัวชี้วดัที่ ๔ การใช้ทรพัย์สิน
ของราชการ 

(I๒ ๐ ) ขั ้น ตอนการขออนุญ าต เพื่ อการยืม 
ท รัพ ย์สิน ของราชการไป ใช้ป ฏิบัติ งาน ใน
หน่วยงานของท่านมีความสะดวก มากน้อย
เพยีงใด 
(I๒๑) กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมกีารขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพยีงใด 
(I๒๓) ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพยีงใด    
(๒๔) หน่วยงานของท่านมีการกํากับดูแล และ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรอืพวกพอ้งมาก น้อยเพยีงใด 

สร้างการรบัรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ ทรพัย์สนิของ
ราช ก า ร  เช่ น  ก า รทํ าบั น ทึ ก
ข้อตกลงหรอืประกาศให้บุคลากร
ท ร าบ ถึ งน โย บ าย ก า ร ไ ม่ นํ า
ทรพัย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์สว่นตวั 
มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติใน
ก ารขอ ยืม ท รัพ ย์ สิน ข อ งท าง
ราชการ ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน ให้
บุ คลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบ 
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   ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) จากตวัชี้วดัที่ ๖ - ตวัชี้วดัที่ ๘ อยู่ในระดบัดี (Good) 
บ่งชี้ให้เหน็ว่า ประชาชนหรอืผู้รบับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายดึ
หลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมกีารให้ข้อมูลที่ชดัเจนแก่ผู้รบับรกิารอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นํา ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามกีารเรยีก
รบัสนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิ ทรพัยส์นิ และผลประโยชน์อื่นๆ ทีอ่าจคํานวณเป็นเงนิได ้อย่างไรกด็สีิง่ทีค่วรเป็น
ประเดน็ในการพฒันาสาํหรบั หน่วยงาน มดีงันี้  

ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิทีต่อ้งพฒันา 

(ประเดน็ทีม่คีะแนนตํ่ากว่ารอ้ยละ 90) 

วธิกีารพฒันา 

ตัวชี้ ว ัด ที่  6 คุ ณ ภ าพ ก าร
ดาํเนินงาน 

(E1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็น
ดงัต่อไปนี้มากน้อยเพยีงใด 
- โปร่งใสเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ําหนด 
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
(E๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อ
อื่นๆ อย่างเท่าเทยีมกบัมากน้อยเพยีงใด 
(E3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัหรอื บดิเบอืน
ขอ้มลูมากน้อยเพยีงใด 
(E๕) หน่วยงานที่ท่านตดิต่อมกีาร ดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ ประชาชนและ
สว่นรวมเป็นหลกั มากน้อยเพยีงใด 

มี ขั ้น ต อ น แ ล ะระย ะ เว ล าก าร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชดัเจน 
- สร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บรกิารต่อผู้รบับรกิาร
หรอืผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
- ใหข้อ้มูลผูม้ารบับรกิารหรอืผูม้าต ิ
ด ต่ออย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่
ปิดบงัขอ้มลู 

ตวัชี้วดัที ่๗ ประสทิธภิาพการ
สือ่สาร 

(E6) การเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานที่ท่าน
ตดิต่อมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
- เขา้ถงึงา่ย ไม่ซบัซอ้น 
- มชี่องทางหลากหลาย 
(E๗) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ เผยแพร่
ผลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบ
อย่างชดัเจนมากน้อยเพยีงใด 
(E9) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจง และ
ตอบคําถามเมื่อมขีอ้กงัวลสงสยั เกี่ยวกบัการ
ดาํเนินงานไดอ้ย่างชดัเจนมาก น้อยเพยีงใด 

- มกีารเผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มูลที่
สาธารณ ชนควรรับทราบอย่าง 
ชดัเจน 
-การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย 
ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น  แ ล ะ มี ช่ อ ง ท า ง
หลากหลาย 
- สร้างการรบัรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ 
ผู้ร ับบริการสามารถแสดงความ
คดิเหน็ ตชิมรอ้งเรยีนต่อการทุจรติ 
ของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานได ้
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ตวัชีว้ดั ประเดน็การประเมนิทีต่อ้งพฒันา 

(ประเดน็ทีม่คีะแนนตํ่ากว่ารอ้ยละ 90) 

วธิกีารพฒันา 

ตัวชี้ ว ัดที่  ๘  การปรับปรุง
ระบบการทาํงาน 

(E๑๑) เจา้หน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านตดิต่อมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ใหบ้รกิารใหด้ขีึน้มากน้อย เพยีงใด 
(E๑๒) หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มกีารปรบัปรุง
วิธีก ารและขั ้นตอนการดํ าเนิ นงาน /การ
ใหบ้รกิารดขีึน้ มากน้อยเพยีงใด 
(E๑๔) หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ เปิดโอกาส ให้
ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสี ย  เข้ า ไป มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารป รับ ป รุ ง 
พัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของ 
หน่วยงานไดด้ขีึน้ มากน้อยเพยีงใด 
(E๑๕) หน่วยงานที่ท่านตดิต่อมกีาร ปรบัปรุง
การดําเนินงาน/การให้บริการให้มี ความ
โปร่งใสมากขึน้ มากน้อยเพยีงใด 

ห น่ วยงานต้อ งมีม าต รการลด
ขัน้ตอนในการให้บรกิาร เช่นการ
ให้บรกิาร ณ จุดเดียว (One stop 
service) การใหบ้รกิารโดยใชร้ะบบ 
IT จะต้องม ีช่องทางใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วม ในการเสนอแนะการ
ปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่

 

 

   ๔.๓ ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) จากตวัชี้วดัที่ ๙ - ตวัชี้วดัที่ ๑๐ อยู่ในระดบัที่ต้องมกีารพฒันา 
ผูบ้รหิารควรแสดงเจจํานงหรอืคํามัน่สญัญาว่าจะปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลมีการจดัทําแผลปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชดัเจนและ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทัง้ให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่ น เป็น
กรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

5. ประเดน็ท่ีจะต้องพฒันาให้ดีขึ้นเน่ืองจากได้คะแนนต า่สุด คือตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการ
ทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 6.25 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตวัช้ีวดั หวัข้อการประเมิน ค่าเฉล่ียคะแนน 

ตวัชีว้ดัย่อยที ่10.1 การ
ดาํเนินการเพือ่ป้องกนัการ
ทุจรติ 

 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
(O34) เจตจํานงสุจรติของผูบ้รหิาร 
(O35) การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิาร 

 
0.00 
0.00 

การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนั
การทุจริต 

 
 



 (O36) การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ
ประจาํปี 
(O37) การดําเนินการเพือ่จดัการความเสีย่ง
การทุจรติ 

0.00 
0.00 

 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร  
(O38) การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 0.00 
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ตวัช้ีวดั หวัข้อการประเมิน ค่าเฉล่ียคะแนน 

 แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
(O39) แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ
ประจาํปี 
(O40) รายงานการกํากบัตดิตามการ
ดาํเนินการป้องกนัการทุจรติประจาํปี รอบ 6 
เดอืน 
(O41) รายงานผลการดาํเนินการป้องกนัการ
ทุจรติประจําปี 

 
100.00 
0.00 

 
0.00 

  
ตวัชีว้ดัที ่10.2 มาตรการ
ภายในเพือ่ป้องกนัการทุจรติ 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกนัการทุจริต 
(O42) มาตรการเผยแพร่ขอ้มลูต่อสาธารณะ 
(O43) มาตรการใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่น
ร่วม 
(O44) มาตรการสง่เสรมิความโปร่งใสในการ
จดัซือ้จดัจา้ง 
(O45) มาตรการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติ 
(O46) มาตรการป้องกนัการรบัสนิบน 
(O47) มาตรการป้องกนัการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นร่วม 
(O48) มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลยพนิิจ 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

   ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้องค์การบรหิารส่วนตําบล
หนองอเิฒ่า ไดค้ะแนนดขีึน้ คอื องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองอเิฒ่า ควรใหค้วามสําคญัมากขึน้ในเรื่อง
การป้องกนัการทุจรติ โดยผู้บรหิารควรแสดงเจจํานงหรอืคํามัน่สญัญาว่าจะปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย์



สุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมา ภบิาล มกีารจดัทําแผลปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขการทุจรติ
ประจําปีให้ชดัเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พรอ้มทัง้ให้กลุ่มองคก์รชุมชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัการ
ทุจรติ เช่น เป็นกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

6. มาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบติั ผู้รบัผิดชอบ การก ากบั
ติดตาม 

มแีนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใช้
ทรพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง 

จัดทํ าแนวทางปฏิบัติ เกี่ ย วกับการใช้
ทรพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง 

สํ านั ก ปลัด / 
กองคลงั 

ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า ณ 
วันที่  31 มีนาคม 
2563 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ฝึกอบรมหรอืประชุมพนักงานเพื่อใหค้วามรู้
เกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

สาํนกัปลดั 
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มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบติั ผู้รบัผิดชอบ การก ากบั
ติดตาม 

ให้ ค ว าม รู้ เรื่ อ งก ารป ระเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (ITA) 

รณรงค์ให้ความรูเ้รื่องการประเมนิคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์หรอื
สือ่สารสนเทศของหน่วยงาน 

สาํนกัปลดั  

 

ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า ณ 
วันที่  31 มีนาคม 
2563 

การจดัทําประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

จัดทํ าประกาศข้อปฏิบัติ ในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบใหช้ดัเจน 

สํ านั ก ปลัด /
กองคลงั 

การปรบัปรุงระบบการทํางาน จดัทํามาตรการลดขัน้ตอนในการให้บรกิาร 
เช่น การให้บรกิาร ณ จุด เดยีว (One Stop 
Service) การใหบ้รกิารโดยใชร้ะบบ IT 

สาํนกัปลดั 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

จดัให้มชี่องทางแจ้งเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ
เป็นการเฉพ าะผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของ
หน่วยงาน 

สาํนกัปลดั 

การตรวจสอบและการต่ออายุ
เว็ บ ไซ ต์ ข อ งห น่ ว ย ง าน ให้

ต รวจสอบ และป รับป รุ ง เว็บ ไซต์ ข อ ง สาํนกัปลดั  



สามารถใชง้านได ้ หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบนั  

ห ลัก เก ณ ฑ์ ก ารบ ริห ารแล ะ
พฒันาทรพัยากรบุคคล 

จดัทําประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคลด้านการสรรหาและ
การคดัเลอืก บุคลากร การบรรจุและแต่งตัง้ 
บุ ค ล าก ร  ก า ร พั ฒ น าบุ ค ล าก ร ก า ร 
ประเมนิผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้
คุณใหโ้ทษและการสรา้งขวญักําลงัใจ 

 

สาํนกัปลดั 

E-Service 

 

เพิ่มช่องทางการบริการแบบ  E-Service 
ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง หน่วยงาน 

สาํนกัปลดั  

 

การดําเนินงาน -จดัทําขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน/
การใหบ้รกิารอย่างชดัเจน 

- สรา้งจติสํานึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
ให้บริการต่อผู้ร ับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบิตั ิ

- ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มา ติดต่อ
อย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมาไม่ปิดบงัขอ้มลู 

สาํนกัปลดั
กองคลงั 

กองช่าง 

กอง
การศกึษา 
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มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีปฏิบติั ผู้รบัผิดชอบ การก ากบั
ติดตาม 

การใชอ้ํานาจ 

 

สรา้งการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อํ านาจของผู้บังคับบัญชาใน
ประเด็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก 
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

สาํนกัปลดั  

 

ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า ณ 
วันที่  31 มีนาคม 
2563 

การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร - เผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มลูทีส่าธารณชน
ควรรบัทราบอย่าง ชดัเจน การเผยแพร่
ขอ้มลูเขา้ถงึไดง้่ายไม่ซบัซอ้น และมี
ช่องทาง หลากหลาย 

- สรา้งการรบัรูใ้หผู้ม้าตดิต่อหรอื 

สาํนกัปลดั 



ผูร้บับรกิารสามารถแสดงความ คดิเหน็ ติ
ชม รอ้งเรยีนต่อการทุจรติ ของเจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงานได ้

 

 

 

 

 


