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คํานํา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity
and  Transparency  Assessment - ITA)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีเจตนารมณมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล
ผลการประเมิน  รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)  ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ   ฉบับนี้  ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง  10  ตัวชี้วัด  ไดแก  (1)  การปฏิบัติหนาท่ี
(2) การใชงบประมาณ  (3)  การใชอํานาจ  (4)  การใชทรัพยสินของราชการ  (5)  การแกไขปญหาการทุจริต
(6)  คุณภาพการดําเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงระบบการทํางาน  (9)  การ
เปดเผยขอมูล  และ(10)  การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน
(Internal)  การรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (External)  และการ
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  (Open  Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึง
การปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการประเมินครั้งนี้
จะชวยสนับสนุน  สงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบ ธรรมาภิบาล  และ
ประการสําคัญ  คือ  ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption
Perception  Index  : CPI)  ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป

สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



รายงานการวเิคราะหผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิการ
ของหนวยงานภาครฐั

องคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั  อาํเภอลาํปลายามาศ  จงัหวดับรุรีมัย
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

***************************************

1.  หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (สํานักงาน  ป.ป.ช.)  ได

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency
Assessment - ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัว
ประเทศจะตองดําเนินการ  โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวม ไมผานการประเมิน ไดคะแนนเทากับรอยละ
84.87 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ B มีรายละเอียด  ดังนี้

ตาราสรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัด
แหลงขอมูล ตัวช้ีวัด คะแนน

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนเสียภายใน
IIT (ผูบริหาร พนักงาน และพนักงาน
จาง)

1. การปฏิบัติหนาท่ี 87.10
2. การใชงบประมาณ 81.64
3. การใชอํานาจ 84.50
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 76.46
5. การแกไขปญหาทุจริต 76.42

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT)

6. คุณภาพการดําเนินงาน 72.81
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.40

ตรวจสอบเอกสารผานเว็บไซต
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย

8. การปรับปรุงการทํางาน 75.25
9. การเปดเผยขอมูล 87.78
10.  การปองกันการทุจริต 100
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3. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มีผลการวิเคราะหขอมูล
ในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง  และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้

3.1  จุดแข็ง  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85)  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  คือ
(1)  ตัวชี้วัดท่ี  10  การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  100

เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆ
ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน  2  ประเด็น  คือ  (1)  การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก
เจตจํานงสุจริตของผูบริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต  การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร  และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  และ(2)  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก
มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกัน  การทุจริต  ซึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน
แสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได

(2)  ตัวชี้วัดท่ี  9  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  87.78
เปนคะแนนจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ  ของ
หนวยงาน  ใหสาธารณชนทราบ  ใน  5  ประเด็น  คือ  (1)  ขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐาน  ขาว
ประชาสัมพันธ  และการปฏิสัมพันธขอมูล  (2)  การบริหารงาน  ไดแก  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และ
การใหบริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ไดแก  แผนการใชจายงบประมาณประจําป  และการจัดซื้อจัด
จางหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ไดแก  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และ(5)  การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการ
บริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน

(3)  ตัวชี้วัดท่ี  1  การปฏิบัติหนาท่ี  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.10
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
ของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือ
ดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  สะทอนใหเห็นวา  หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ี
เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี  หนวยงานควรให
ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจัก
กันเปนสวนสําคัญอยางเทาเทียมกัน

3.2  จุดท่ีตองพัฒนา  (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85)  จํานวน 7 ตัวช้ีวัด  คือ
(1)  ตัวชี้วัดท่ี  3  การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.50  เปน

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให
สิทธิประโยชนตางๆ  ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  เห็นไดวา  บุคลากรภายในหนวยงาน
มีความเชื่อม่ันตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน
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(2)  ตัวชี้วัดท่ี  2  การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.64
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ  ของหนวยงาน  ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ  นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและ
เผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตาม
วัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ  เชน
คาวัสดุอุปกรณ  หรือคาเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  เห็นได
วา  หนวยงานควรใหความสําคัญ  กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตนเองได

(3)  ตัวชี้วัดท่ี  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
81.40  เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ
ตอสาธารณชนเห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ  รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย  สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน  การใชบริการ  นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรู
เก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย
ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ

(4)  ตัวชี้วัดท่ี  4  การใชทรัพยสินของทางราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอย
ละ 76.46 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงาน
ไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ  ท้ังการยืมโดย
บุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  เห็นไดวา  หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมถึงหนวยงาน
จะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชกานของหนวยงานดวย

(5)  ตัวชี้วัดท่ี  5  การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
76.42  เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของ
หนวยงานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง
โดยหนวยงานมีการจัดทําแผนงานดานการปองและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม

(6)  ตัวชี้วัดท่ี  8  การปรับปรุงการทํางาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
75.25 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือ  ผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย
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(7)  ตัวชี้วัดท่ี  6  คุณภาพการดําเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ
72.81 เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผูรับบริการความ
เชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  มี
การใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการ  ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  และไม
พบวาไมมีการเรียกรับสินบน  แตท้ังนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  ซึ่ง
ควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน  เขาถึงงาย ไมซับซอน  อีกท้ังควรมีชองทางท่ีหลากหลาย
การบริการใหเกิดความโปรงใส  ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน  และเปดโอกาสให
ผูรับบริการ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
1.  แบบวัดความรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) พบวา  ผลคะแนนของตัวชี้วัด

ดานการแกไขปญหาการทุจริต  มีคาต่ําสุด  เทากับ  76.42  ซึ่งหนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการ
ทุจริตอยางมีคุณภาพ  จัดทํามาตรการในการปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทาง
ในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทุจริต  รวมถึงใหนําขอเสนอแนะของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน

2.  แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) พบวา  ผลคะแนนของตัวชี้วัด  ดาน
คุณภาพการดําเนินงาน  มีคาต่ําสุด  เทากับ  72.81  ซึ่งหนวยงานตองมีการเปดเผยขอมูล  ขอเท็จจริงแกผูมา
ใชบริการอยางถูกตอง  ตรงไปตรงมา  และมีแนวทางในการใหผูมาติดตออยางโปรงใส  โดยเฉพาะควรมี
ประกาศไมเรียกรองประโยชนอ่ืนใดในการปฏิบัติหนาท่ีมีมาตรการโดยการจัดทําประกาศการไมเรียกรับ
ผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ  และจัดทําคําขวัญสําหรับการใหบริการแกผูมาติดตอโดยยึดประโยชน
ประชาชนเปนหลัก

3.  แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) พบวา  ผลคะแนนของตัวชี้วัด  ดาน
การเปดเผยขอมูล  มีคาต่ําสุด  เทากับ  87.78  ซึ่งหนวยงานตองจัดทําเว็บไซตองคกรโดยตองนําขอมูลตางๆ
ลงใหครบถวน  เชน  ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร  แผนดําเนินงาน  งบประมาณ  บุคลากร  โครงการและ
กิจกรรม  จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกําหนดเวลาพรอมท่ีจะเผยแพรขอมูลใหประชาชน
ทราบ  รวมถึงมีการจัดทําชอง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ  สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็บไซตได
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5. ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85

- แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน

เทากับรอยละ  81.23  บงชีใ้หหนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไม
นําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวช้ีวัด หัวขอการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลการ
ประเมิน

2. การใชงบประมาณ I7 การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน
คะแนน 69.82
I8 การใชจายงบประมาณ
คะแนน 73.76
I11 มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ คะแนน
84.91
I12 มีการเปดโอกาสใหทานมีสวน
รวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ คะแนน 69.14

1. มีมาตรการในการเผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การใชจายงบประมาณใหบุคลากรทราบ
2. จัดทํารายงานการใชงบประมาณรายจาย
ประจําป การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ โดยระบุ
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการใชจาย จํานวน
งบประมาณท่ีเบิกจาย และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนไดรับ
ทราบ
3. จัดใหผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เชน
สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการ
จัดซื้อจัดจางจัดหาฯ
4. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจาก
บุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการใชจายงบประมาณใหมีความ
โปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการ
ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณ

3.  การใชอํานาจ I13 ผูบังคับบัญชาของทาน
มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
คะแนน 71.85
I14 ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน คะแนน  67.91
I15 ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผู
เขารับการฝกอบรมการศึกษาดูงาน
หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปน
ธรรม คะแนน  71.76

1. จัดประชุมชี้แจงและทําความเขาใจ
รายละเอียดของงานท่ีมอบหมายโดยกําหนด
เปาหมายวัตถุประสงคขอบเขตงาน กําหนด
ระยะเวลา รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหผูรับมอบหมายงานเขาใจและเปดโอกาส
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาขอตกลง
รวมกัน
2. กําหนดเกณฑการประเมินบุคลากรตามผล
การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให
สอดคลองกับคุณภาพของผลงาน และเผยแพร
เกณฑการประเมินบุคลากร
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
3.  สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปและเผยแพร
ประชาสัมพันธขาวการฝกอบรม การศึกษาดู
งาน

4. การใชทรัพยสินของ
ทางราชการ

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน คะแนน 56.09
I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏิบัติงานบุคลากร
ในหนวยงานของทานมีการขอ
อนุญาตอยางถูกตอง
คะแนน 71.79
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ของทานเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง คะแนน 68.85
I24 มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ
ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน
สวนตัว กลุมหรือพวกพอง
คะแนน 66.88

1. จัดทําแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ คูมือ การยืม
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย กําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนมีแบบ
การขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ี
สะดวก เปดเผยและตรวจสอบได
2.  เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืม
ทรัพยสิน แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการให
บุคลากรและประชาชนไดรับทราบ

5.  การแกไขปญหาการ
ทุจริต

(I25) ใหความสําคัญกับการตอตาน
การทุจริต คะแนน  78.62
(I27) ปญหาการทุจริตในหนวยงาน
ไดรับการแกไข คะแนน 64.88
(I28) มีการดําเนินการเรื่องการ
ทุจริต คะแนน 72.40
(I29) มีการนําผลการตรวจสอบของ
ฝายตรวจสอบท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการ
ทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน คะแนน 73.79
(I30) พบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะ
เกิดข้ึนในหนวยงาน คะแนน 71.79

1. ผูบริหารแสดงเจตจํานงในการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ท้ังดวยวาจาและลาย
ลักษณอักษรและเผยแพรตอบุคลากรและ
ประชาชนไดรับทราบ
2.  ผูบริหารกําหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
หนวยงานใหมีคุณธรรมลาความโปรงใสดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตท่ีแสดงเจตจํานงไว
4. สงเสริมใหประชาชน และภาคสวนตางๆ
เขามามีสวนรวม ตรวจสอบการบริหารงานของ
อบต.
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
5. จัดชองทางใหบุคลากร และประชาชน
สามารถรองเรียน/รองทุกข เก่ียวกับการทุจริต
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดโดยสะดวก
และปลอดภัย และไมมีผลกระทบตอผูรองหรือ
ผูแจง และมีการประกาศเผยแพรกระบวนการ
ข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหทราบโดย
ท่ัวกัน
6.  จัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนได
ดวยตนเอง  และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน
ทราบ เชน โทรศัพท ระบบออนไลน
7.  เม่ือมีการทุจริตใน อบต. มีกระบวนการ
จัดการแกไขโดยเร็ว และรายงานสรูปผลการ
ดําเนินการแกไขการทุจริต พรอมระบุปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข

- แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (External)  ได

คะแนนเทากับรอยละ  76.48  บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว  โดยมีการใหขอมูลท่ี
ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา  ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  และ
ไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน  ทรัพยสิน  และผลประโยชนอ่ืนๆ  ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได  อยางไร
ก็ตามสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
6. คุณภาพการ
ดําเนินงาน

E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน
ตามประเด็นดัง คะแนน  70.38
E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน
กับผูมาติดตออ่ืนๆ อยางเทาเทียมกัน
คะแนน  71.50
E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน
ติดตอใหขอมูลเก่ียวกับดําเนินการ/

1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูมา
ติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการในรูปแบบ
ท่ีงายและสะดวก
2.  พัฒนาการบริการสรางมาตรฐานท่ีเทาเทียม
กน เชนการจัดใหมีบัตรคิว หรือการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการจัดระบบคิด โดย
พิจารณาใหเหมาะสมกับจํานวนผูมารับบริการ
3. จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล
คะแนน  70.75
E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
คะแนน 51.43

ตอบสนองในการแกไข) กรณีบุคลากรเลือก
ปฏิบัติใหบริการโดยไมเปนธรรม
4.  กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
ความกาวหนาโดยกําหนดขอตกลงการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ
ผลงาน/ผลสําเร็จของงาน/กรอบระยะเวลา/ผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
ท่ีทานติดตอ คะแนน 70.00
E7 มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน
คะแนน 70.75
E8 มีการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือ
มีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนิน
งานไดอยางชัดเจน คะแนน 68.50

1. จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอ
สอบถามหรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการเชน

- จัดใหมีหมายเลขโทรศัพท
- แตงตั้ง จนท. ผูรับผิดชอบ
- มีกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น  การประชุม

รับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน
2. เผยแพรผลงานและขอมูลท่ีเปนประโยชน
กับประชาชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตและสื่อ
ออนไลนรูปแบบอ่ืนๆ

8. การปรับปรุงระบบ
การทํางาน

E11 มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึน
คะแนน  69.25
E12 มีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ คะแนน 68.48
E14 เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไป
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน คะแนน 69.25
E15 มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/
การใหบริการใหมีความโปรงใสมาก
ข้ึน คะแนน 69.25

1.  จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการ
บริการประชาชนหรือผูมาติดตอ มีดังนี้
2.  จัดทําระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการ
เคลื่อนท่ีใหบริการนอกสถานท่ี หรือในชวงนอก
วันและเวลาราชการ เชน การจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี หรือปรับขยายเวลาใหบริการชวงพัก
เท่ียง
3.  จัดฝกอบรมสงเสริมความรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผูใหบริการอยางนอยปละ 1
ครั้ง
4. ประกาศยกยองชมเชยบุคลากรท่ีใหบริการผู
มาติดตอ และประชาชนดวยหัวใจและจิต
บริการ
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
5. นําเทคโนโลยีสารสเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ และลด
ข้ึนตอนการปฏิบัติงาน
6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มาประยุกตใชงานใหมีความสะดวก
รวดเร็ว งายตอการใชงาน และคุมคา

- แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานเว็บไซต  อบต.ทะเมนชัย
ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ

93.89  )  บงชี้ใหเห็นวา  หนวยงานมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ  ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน  แสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด
นอยลงหรือมาสามารถเกิดข้ึนได  ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานใน
ดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆ  ได  อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มี
รายละเอียด  ดังนี้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน แนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
9. การเปดเผยขอมูล 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ O1 โครงสราง คะแนน  0.00

9.2 การบริหารงาน
ขอ O11 รายงานการกํากับติดตาม

การดําเนินงานประจําป รอบ 6
เดือน คะแนน 0.00
ขอ O17  E-Service

คะแนน 0.00

9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ O28 รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป
คะแนน 0.00

- ปรับปรุงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวน
ราชการ

- ดําเนินการติดตามการดําเนินงานรอบ 6
เดือน  ปละ 2 ครั้ง
- แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอํานาจหนาท่ี ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการ

- มีผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
ขอมูลรายละเอียดของการดําเนินการ
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ผลการประเมินขางตน  ชี้ใหเห็นวา  สิ่งท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  คือ
หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ โดยหนวยงานควรกําหนดมาตรการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ  นอกจากนี้  หนวยงานตองจัดทําขอตกลง
หรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว  มีการ
จัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชในการปฏิบัติงานใหบุคคลภายในและภายนอก
หนวยงานทราบใหชัดเจน

6.  ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
(1)  มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ี
ถูกตอง

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ี
ถูกตอง

สํานักปลัด/
กองคลัง

-รายงาน
ความกาวหนาและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ(2)  ใหความรูเก่ียวกับการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน
ฝกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หนวยงานเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน

สํานักปลัด

(3)  ใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

รณรงคใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน

สํานักปลัด

(4)  การจัดทําประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน

มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหบุคคลภายในและภายนอก
หนวยงานทราบใหชัดเจน

สํานักปลัด/
กองคลัง

(5)  การเปดเผยขอมูล
ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการอยาง
ถูกตองตรงไปตรงมา  และมี
แนวทางในการใหผูมาติดตอ
อยางโปรงใส

จัดทําประกาศไมเรียกรอง
ประโยชนอ่ืนใดในการปฏิบัติ
หนาท่ีและมีการจัดทําประกาศ
ไมเรียกรับผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินใดๆ

สํานักปลัด

(6)  เปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

ประชาสัมพันธชองทางการ
รองเรียน  การใหขอเสนอแนะ
เพ่ือใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ

สํานักปลัด
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
(7)  มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงานโดยไม
เลือกปฏิบัติ

(1)  สรางความเขาใจรวมกัน
เก่ียวกับเกณฑการประเมินและ
การทํางาน
(2)  ผูบริหารเนนย้ําในท่ีประชุม
เรื่องความเปนธรรมในการ
ประเมิน  เพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนักใหกับหัวหนางาน

สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองชาง


