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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
                     ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ (ITA)  

                    ของเทศบาลต าบลนาบอน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)       
ของเทศบาลต าบลนาบอนที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่ผ่านมานั้น มีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

ภาพแผนภูมิแสดงคะแนนตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีคะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 45.44 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน : F 
 

 

   ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 80.07 

2 การใช้งบประมาณ 66.13 

3 การใช้อ านาจ 74.56 

4 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 60.47 

5 การแก้ไขปญัหาทุจริต 65.16 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 61.89 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 55.24 

8 การปรับปรุงการท างาน 52.28 

9 การเปิดเผยข้อมูล 32.33 

10 การป้องกันการทุจริต 6.25 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดย 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
     

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

หัวข้อการปะเมิน ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก
คะแนน 

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน (IIT) 

IIT1 – IIT6 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 
30 IIT7 – IIT12 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

IIT13 – IIT18 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

IIT19 – IIT24 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

IIT25 – IIT30 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน (EIT) 

EIT1 – EIT5 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 
30 EIT6 – EIT10 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

EIT11 – EIT15 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 

OIT1 – OIT33 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 
40 OIT34 – OIT43 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมินRating ( Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี ้
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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จากการเรียงล าดับคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด  จากตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุด ปรากฏผล
คะแนนดังนี้ 
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แผนภูมิแสดงระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 80.07 IIT1 – IIT6 

2 การใช้อ านาจ  66.13 IIT13 – IIT18 

3 การใช้งบประมาณ 74.56 IIT7 – IIT12 

4 การแก้ไขปัญหาทุจริต 60.47 IIT25 – IIT30 

5 คุณภาพการด าเนินงาน 65.16 EIT1 – EIT5 

6 การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 61.89 IIT19 – IIT24 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 55.24 EIT6 – EIT10 

8 การปรับปรุงการท างาน 52.28 EIT11 – EIT15 

9 การเปิดเผยข้อมูล 32.33 OIT1 – OIT33 

10 การป้องกันการทุจริต 6.25 OIT34 – OIT43 
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 จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2563 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 นั้น พบว่า คะแนนการประเมินของเทศบาลต าบลนาบอนจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด นั้น ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  และ
จากข้อมูลแสดงพบว่าคะแนนภาพรวมขององค์กรอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน  โดยมีประเด็นที่ได้
คะแนนต่ าที่จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรียงล าดับจากตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ าสุดและต้องด าเนินการแก้ไขตามล าดับ 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
  
  

 จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตมีผลคะแนน 6.25 คะแนน มี
คะแนนต่ าที่สุด ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 1   
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
 

 1.ไม่ได้มีการจัดท าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลลงบนเวปไซด์ของหน่วยงานใน หัวข้อ ดังนี้ 
  (1) O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  (2) O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  
 

วิธีการด าเนินการ 
 ให้คณะท างานประชุมร่วมกันเพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 
 

  - วิเคราะห์ผลการประเมิน ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาผลคะแนนการประเมินในปีงบประมาณ 2564 
  - ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปฏิทินการ
ประเมิน เพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพ่ือยกระดับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน  
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 
 2 ประเด็น คือ  
1. การด าเนินก ารเพื่อป้องกันการทุจริต  
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
ข้อค าถาม O42 – O43 

 ตวัชีว้ดัที ่10 
การ

ป้องกนั
การทุจรติ 
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  - ด าเนินการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผล
คะแนนการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  - มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรด าเนินการสนับสนุนการประเมินตามกรอบเวลาปฏิทิน
ที่ส านักงานปปช.ก าหนด  
  - เปิดเผยผลการด าเนินการของคณะท างาน ผ่านเวปไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ในการนี้เมื่อได้แต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแล้วให้คณะท างานได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
วิเคราะห์ผลคะแนนและก าหนดมาตรการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหัวข้อ o42 และ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามข้อo43 ต่อไป 
 

  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริตมีผลคะแนน 32.33 คะแนน           

มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 2   
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
 

 1.ไม่ปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลลงบนเวปไซด์ของหน่วยงาน  
 2.องค์ประกอบของข้อมูลในประเด็นการประเมินไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 
 3.ไม่ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด  
ตามหัวข้อ จ านวน 22 หัวข้อ ดังนี้ 
  
     
 
 

 ตวัชีว้ดัที ่9 
การ

เปิดเผย
ขอ้มลู 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน  
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 
 5 ประเด็น คือ  
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  การด าเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการทีส่วนร่วม 
ข้อค าถาม O1 – O33 
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ข้อ ประเด็นการตรวจ หมายเหตุ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

O9 Social network ไม่มีข้อมูลแสดง 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด า เนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไม่ถูกต้อง 

O17 e-service ไม่มีข้อมูลแสดง 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

030 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

033 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
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 4. จากการประชุมร่วมกันของคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการประเมินฯพบว่า ประเด็นการ
ตรวจตามหัวข้อ ทั้ง 22 หัวข้อที่ไม่ได้คะแนนนั้น  มีการด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าและ
เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ประสบปัญหาดังต่อไปนี้  
 

  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในข้อมูลตามประเด็นต่างๆ  ไม่ได้รับการประสานงานที่ชัดเจนในการ
ขอข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ลงในเวปไซต์ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ได้รับการประสานในการเผยแพร่ข้อมูลลงเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
 

 - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ไม่เข้าใจในรายละเอียดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
 

  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ไม่ได้รับการแจ้งรายละเอียดในการตรวจ
ประเมินจึงจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ เช่น ข้อมูลการติดต่อ ไม่
ครบถ้วนตามองค์ประกอบเนื่องจาก ขาดข้อมูลแผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งของเทศบาล เป็นต้น 

 

  - ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล มีเพียงคนเดียว ไม่มีคณะท างาน จึงไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลภายในระยะเวลาที่ส านักงานปปช.ก าหนดได้ทัน 

  
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 ออกมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและตามแนว
ทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีส านักงานปปช.ก าหนด 
 

วิธีด าเนินการ  
- ก าหนดให้มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เป็นค าสั่ง/บันทึกข้อความภายใน เพ่ือติดตาม

เร่งรัดงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ส านักงานปปช.ก าหนด 

 

- ให้มีการประชุมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบถึงแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานปปช. 

 

- ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตาม และก ากับดูแลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

- ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเวปไซต์และผู้จัดท าเวปไซต์ร่วมกันจัดท าหมวดหมู่ในการประเมิน 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) 
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริตมีผลคะแนน 52.28 คะแนน  มีคะแนนอยู่

ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 3 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ e15 ได้คะแนนร้อยละ 45.17 มีความเชื่อมโยงกับ
ผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – O43 ซึ่งได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้ 
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT มีความบกพร่องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ

สามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้ 
2. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย และ

ประชาชนขาดการรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลในขั้นตอนการด าเนินงาน 

หรือการติดต่อรับบริการในเรื่องต่างๆ  
         4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการยังอยู่ในระดับต่ า 
 5. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยังมีน้อย 

การ
ปรบัปรงุ

การท างาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ให้บริการ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการ 
ข้อค าถาม E11 – E15 

 ตวัชีว้ดัที ่8 

ข้อค ำถำม e11 ถึง e15 
e11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการใหด้ีขึ้น มากน้อยเพียงใด?  
      ได้คะแนน ร้อยละ 50.56 
e12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?  
      ได้คะแนน ร้อยละ 49.02 
e13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกดิความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน
หรือไม่?  
      ได้คะแนน ร้อยละ 68.18 
e14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้เสยี เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?  
       ได้คะแนน ร้อยละ 48.48 
e15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บรกิาร ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด? 
       ได้คะแนน ร้อยละ 45.17 
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มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
1. ออกมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
2. ปรับปรุงการให้บริการ 

 
วิธีด าเนินการ 

1. เพ่ิมช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าเวปไซต์เทศบาล ตู้แสดงความคิดเห็นในชุมชน 
 2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเวปไซต์ และสื่อ
social network 
 3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการในเรื่องต่าง คู่มือการให้บริการประชาชน   
ทางเวปไซต์ และสื่อsocial network 
 4. ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการ และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
 5. สร้างช่องการรับบริการผ่านทาง e-service ในหน้าเวปไซต์หลักของหน่วยงาน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
 

 

 
 

 
 
 

 ตวัชีว้ดที ่7 
ประสทิธภิาพ
การสื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง ท่ี
หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมิน 
ถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบคาถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต  
ข้อค าถาม E6 – E10 

ข้อค ำถำม e6 ถึง e10  
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  
     เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย  
     ได้คะแนน ร้อยละ 50.57 
e7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด?  
     ได้คะแนน ร้อยละ 47.50 
e8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 67.16 
e9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่วกับการด าเนินงาน ได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 52.78 
e10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หรือไม่?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 58.21 
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 55.24 คะแนน  มีคะแนน
อยู่ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 4 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ e7 ได้คะแนนร้อยละ 47.50 และ e6 ได้คะแนน
ร้อยละ 50.57 มีความเชื่อมโยงกับผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – O43 ซึ่ง
ได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
ขององค์กรได ้
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT มีความบกพร่องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ

สามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้ 
2. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาแสดงความคิดเห็นยังมีน้อย และประชาชนขาด

การรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม 
3. ชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลยังมีน้อย 

 4. ประชาชนยังขาดการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจในการร้องเรียนเรื่องทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
1. ออกมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

   
วิธีด าเนินการ 

 1. เพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนในลักษณะ e- service ผ่านทางหน้าเวปไซต์เทศบาล  
 2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนวิธีการการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ทางเวปไซต์ หรือสื่อsocial network 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตวัชีว้ดที ่4 
การใช้

ทรพัยส์นิ
ของราชการ 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใชท้รัพยสิ์นของราชการ โดย
ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก แนวปฏิบติัและ
กระบวนการขออนุญาตใชท้รัพยสิ์นของราชการ และกากบัดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพยสิ์นของราชการ ข้อค าถาม I19 – I24 
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลคะแนน 60.47 คะแนน    
มีคะแนนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 5 
 
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
1. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้เรื่องแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้

ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
2. การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ยังมีการ

ไม่ไดข้ออนุญาต อย่างถูกต้อง 
  ๓. การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว ยังมีน้อย 
 
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 
2. จัดท าคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

 

ข้อค ำถำม i19 ถึง i24  
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ  
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 69.78 
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 61.66 
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด?  
   ได้คะแนน ร้อยละ 53.19 
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไมไ่ด้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 66.66 
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 50.57 
i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่มหรือพวกพอ้ง มากน้อยเพียงใด?  
    ได้คะแนน ร้อยละ 53.22 
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วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่น าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
 3. ก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดท าทะเบียนการเบิก
ทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ตวัชีว้ดที ่6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา ที่ก าหนด การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมิน การรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลก
กับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
ข้อค าถาม e1 – e5 

ข้อค ำถำม e1 ถึง e5 
e1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีกาหนด  
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด  
ได้คะแนน ร้อยละ 57.83 
e2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อปฏบิัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 59.04 
e3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมลู มากน้อยเพียงใด? 
 ได้คะแนน ร้อยละ 56.30 
e4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ สิง่ดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?  

 
 

 
 
  

    
 ได้คะแนน ร้อยละ 53.22 
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน 61.89 คะแนน    มีคะแนน
อยู่ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 6 

 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
ประชาชนมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า มีการปฏิบัติในการให้บริการอย่างไม่เท่า

เที่ยมกัน และไม่ไดใ้ห้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา 
 

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  ส่งเสริมจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล การมีจิตส านึกในการบริการที่ดี 
วิธีปฏิบัติ 
  จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 

 
 
 
 

 

ข้อค ำถำม e1 ถึง e5 (ตอ่) 
เงิน  
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น  
หมำยเหตุ เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นตน้  
ได้คะแนน ร้อยละ 82.13 
e5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั มากน้อย
เพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 82.13 
 

 
 

 
 
  

 

 ตวัชีว้ดัที ่5 
การแกไ้ข

ปัญหาทุจรติ 

ประเมินการรบัรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมิน
จากผู้บรหิารสูงสุดที่ให้ความสาคญัในการต่อต้านการทุจรติ การทบทวนนโยบายป้องกันการ
ทุจริต จัดทาแผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจรติ มีการเฝา้ระวัง ตรวจสอบเรื่อง
ทุจริต และลงโทษ ทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต และการนาผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต 
ข้อค าถาม i25 – i30 

ข้อค ำถำม i25 ถึง i30  
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการตอ่ต้านการทุจรติ มากน้อยเพียงใด? 
 ได้คะแนน ร้อยละ 72.06 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่?  
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  
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 จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุตริต มีผลคะแนน 65.16 คะแนน    มี
คะแนนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 7 

 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
  ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
วิธีปฏิบัติ 

1. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน  

ข้อค ำถำม i25 ถึง i30 (ตอ่) 
ได้คะแนน ร้อยละ 79.69 
i27 ปัญหาการทุจรติในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแกไ้ข มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 56.28 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด?  
เฝ้าระวังการทุจรติ  
ตรวจสอบการทุจรติ  
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  
ได้คะแนน ร้อยละ 61.20 
i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพยีงใด?  
หมำยเหตุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน, ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอานาจตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) เป็นต้น  
ได้คะแนน ร้อยละ 59.41 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเดน็
ดังต่อไปนี้ อย่างไร?  
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
สามารถติดตามผลการร้องเรยีนได ้ 
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง  
ได้คะแนน ร้อยละ 62.34 
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2. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร และประชาชนทราบ  

3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ที่แสดง เจตจานงไว้  

4. ผู้บริหารก ากับดูแล ติดตามการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่กาหนดไว้ 
รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ  

5. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

6. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน โดยให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-PlanNACC 
ของสานักงาน ป.ป.ช. คือ รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม  

8. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมี
การประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน  

9. จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดาเนิน
การ หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์  

 
 
 

 

 ตวัชีว้ดัที ่2 
การใช้

งบประมาณ 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มี
ลักษณะคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 
ข้อค าถาม i7 – i12 

ข้อค ำถำม i7 ถึง i12  
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 52.55 
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  
คุ้มค่า ไม่บดิเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้  
ได้คะแนน ร้อยละ 71.36 
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด? 
 ได้คะแนน ร้อยละ 72.76 
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 จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 66.13 คะแนน    มี
คะแนนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับที่ 8 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ i7 ได้คะแนนร้อยละ 52.55 และ i12 ได้
คะแนนร้อยละ 53.94 มีความเชื่อมโยงกับผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – 
O43 ซึ่งได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ได ้
 

ประเด็นข้อบกพร่อง 
  การเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน บุคลากรขาดช่องทางการรับรู้ใน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วิธีปฏิบัติ 
  1. จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 
 2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ภายใน 30 วันท าการ 
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน  ตามความในมาตรา 11 
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามความในข้อ 11  ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

ข้อค ำถำม i7 ถึง i12  
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ  
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 77.94 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการตรวจรับพสัดุในลักษณะดังต่อไปนี ้ 
มากน้อยเพียงใด?  
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  
ได้คะแนน ร้อยละ 68.26 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด?  
สอบถาม  
ทักท้วง  
ร้องเรียน  
ได้คะแนน ร้อยละ 53.94 
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 3. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบก าหนด 
 

 4. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ     
จัดจ้าง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ละโครงการ    
และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ  ตามความในมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามความในข้อ 11        
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  (2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
  (3) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (4) ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอทุกราย 
  (5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  (6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก 
  (7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
  (8) บันทึกรายงานหรือใบตรวจรับพัสดุ 
 

 5. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น  ทั้งนี้การมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
ทางปกครอง ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามความในข้อ 27 วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

 6. ห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการจัดซื้อ     
จัดจ้างที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ทรัพย์สิน 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ตวัชีว้ดัที ่3 
การใชอ้ านาจ 

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา ของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้อานาจสั่งการ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการบริหารงานบุคคล  
ข้อค าถาม i13 – i18 
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 จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน 74.56 คะแนน   มีคะแนนอยู่
ในระดับพอใช้ ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลคะแนน เป็นล าดับที่ 9 

 
ประเด็นข้อบกพร่อง 
  1. บุคลากรมีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรม 
  2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นไปอย่างไมถู่กต้อง  
 
 

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  1. นโยบายการบริหารงานบุคคล 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา 
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

วิธีปฏิบัติ 
1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และเผยแพร่ให้แก่

พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

ข้อค ำถำม i13 ถึง i18  
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด? 
 ได้คะแนน ร้อยละ 70.76 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 65.91 
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็ธรรม มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 61.88 
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคบับัญชา มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 82.97 
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรอืมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากนอ้ยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 85.35 
i18 การบริหารงานบุคคลของหนว่ยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?  
ถูกแทรกแซงจ ากผู้มีอ าน าจ  
มีการซื้อข ายต าแหน่ง  
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
ได้คะแนน ร้อยละ 80.47 
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 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม.การศึกษาดูงาน.ให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง.เสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน  

3. กาหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับคุณภาพ ของผลงาน  

4. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ทราบ  

 

 
 

 
 

 ตวัชีว้ดัที ่1 
การปฏบิตัิ
หน้าที ่

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตาม
มาตรฐานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ 
โปร่งใส ปฏิบัติงานตามข้ันตอน/ระยะเวลาที่กาหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม การ
ปฏิบัติ หน้าที่มุ่งม่ันเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบ/มีคุณธรรม  
ข้อค าถาม i1 – i6 

ข้อค ำถำม i1 ถึง i6  
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากนอ้ยเพียงใด?  
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด  
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ได้คะแนน ร้อยละ 64.33 
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผูม้าตดิต่อทั่ว ๆ ไป  
กับผู้ที่มาตดิต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด?  
ได้คะแนน ร้อยละ 70.76 
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร?  
มุ่งผลส าเร็จของงาน  
ให้ความส าคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  
พร้อมรับผดิชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  
ได้คะแนน ร้อยละ 69.82 
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?  
เงิน ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  
ได้คะแนน ร้อยละ 92.16 
หมำยเหตุ เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนดใหร้ับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น  
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน 80.07 คะแนน   มีคะแนนอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลคะแนน เป็นล าดับที่ 10 

 
ประเด็นข้อบกพร่อง 
  1. บุคลากรในหน่วยงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ไมเ่ป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
  2. บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งให้ความส าคัญธุระส่วนตัว มากกว่า
งาน  
 
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  1.ปรับปรุงการให้บริการ 
 

วิธีปฏิบัติ 
1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ

ที่ง่ายและสะดวก และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการประเมิน ความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ  

2..จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการ ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ   

3. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ.
ความก้าวหน้า โดยกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลส าเร็จของ
งาน/กรอบระยะเวลา/ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

ข้อค ำถำม i1 ถึง i6  
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาตหิรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสตา่งๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนยีม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่?  
เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีอาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  
ได้คะแนน ร้อยละ 91.18 
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่?  
เงิน  
ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเปน็กรณีพิเศษ เป็นต้น  
ได้คะแนน ร้อยละ 92.16 
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4.มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มกาลังความสามารถ 
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะ  

5.กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน
และปฏิบัติงาน เต็มกาลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดจากตนเอง  

6.จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


