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          อบต.แป�น ป3งบประมาณ พ.ศ. 256๓      
 

เรียน  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 

  ตามท่ี  สํานักงานส�งเสริมการปกครองท7องถ่ินจังหวัดป:ตตานี   ได7แจ7ง ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA ) ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือพิจารณายกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท7องถ่ิน ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และป3งบประมาณ
ต�อไป  นั้น    

  ในการนี้ เพ่ือให7เปRนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน
ของหน�วยงานภาครัฐ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๔ งานวิชาการและแผน สํานักปลัด จึงได7ดําเนินการ
รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐ องค�การ
บริหารส�วนตําบลแป�น ป3งบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือพิจารณายกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลแป�น ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และ
ป3งบประมาณต�อไป (รายละเอียดเอกสารแนบตามบันทึกข7อความฉบับนี้) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข7องต�อไป 
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รายงานการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของ
หน�วยงานภาครัฐ 

องค
การบริหารส�วนตําบลแป'น ป�งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
คํานํา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีเจตนารมณ�มุ�งหวังให7หน�วยงาน
ภาครัฐกลุ�มเป�าหมายได7รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานตนเองและนําข7อมูลผลการ
ประเมิน รวมท้ังข7อเสนอแนะไปปรับใช7ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของ หน�วยงานได7อย�าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให7เห็นถึงความพยายามของหน�วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด7านการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท7อนถึงความต้ังใจของหน�วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให7เปRนท่ีประจักษ�ต�อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด7วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ได7แก� (1) การปฏิบัติหน7าท่ี (2) 
การใช7งบประมาณ (3) การใช7อํานาจ (4) การใช7ทรัพย�สินของราชการ (5) การแก7ไขป:ญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปbดเผยข7อมูล 
และ (10) การป�องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู7ของผู7มีส�วนได7เสียภายใน (Internal) การรับรู7ของ
ผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อ หรือผู7มีส�วนได7เสียภายนอก (External) และการเผยแพร�ข7อมูลท่ีเปRนป:จจุบันบนเว็บไฃต�
ของหน�วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้สะท7อนให7เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานในรอบป3
ประมาณ พ.ศ. 256๓ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลแป�น หวังเปRนอย�างยิ่งว�า ผลการประเมินครั้งนี้จะช�วยสนับสนุน 
ส�งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได7อย�างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน�วยงานได7ร�วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต7กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได7มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป�องกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะท7อนภาพลักษณ�เชิงบวก
ให7กับหน�วยงานภาครัฐ และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู7การทุจริต (Corruption Perception Index: 
CPI) ของประเทศไทยให7มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต�อไป 
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1.  หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได7
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปRนมาตรการป�องกันการทุจริต และเปRนกลไกในการสร7างความ
ตระหนักให7หน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและมีคุณธรรม โดยใช7ชื่อว�า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 
ป:จจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ได7ถูกกําหนดเปRนกลยุทธ�
ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร�ชาติว�าด7วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซ่ึงถือเปRนการยกระดับให7การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐให7เปRน 
“มาตรการป�องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน�วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต7องดําเนินการ โดยมุ�งหวังให7หน�วยงาน
ภาครัฐท่ีเข7ารับการประเมินได7รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน�วยงานในด7าน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานได7อย�างเหมาะสม 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน องค
การบริหารส�วนตําบลแป'น  
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ขององค�การบริหารส�วนตําบล    
แป�น โดยภาพรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 74.76 คะแนน ซ่ึงถือว�ามีคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานระดับ C เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว�า  

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน7าท่ี   คะแนนเท�ากับ 91.39 คะแนน  
ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน  คะแนนเท�ากับ 85.48 คะแนน 
ตัวชี้วัดการใช7อํานาจ   คะแนนเท�ากับ 85.16 คะแนน  
ตัวชี้วัดการใช7งบประมาณ   คะแนนเท�ากับ 85.12 คะแนน  
ตัวชี้วัดการแก7ไขป:ญหาการทุจริต  คะแนนเท�ากับ 85.07 คะแนน 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน  คะแนนเท�ากับ 81.23 คะแนน  
ตัวชี้วัดการใช7ทรัพย�สินของราชการ  คะแนนเท�ากับ 80.74 คะแนน  
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเท�ากับ 80.05 คะแนน  
ตัวชี้วัดการเปbดเผยข7อมูล   คะแนนเท�ากับ 78.42 คะแนน  
ตัวชี้วัดการป�องกันการทุจริต   คะแนนเท�ากับ 43.75 คะแนน 

  สรุปได7ว�า จุดแข็งท่ีหน�วยงานได7คะแนนสูงสุดเท�ากับร7อยละ 91.39 คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน7าท่ี  ส�วนจุดท่ีจะต7องพัฒนาเนื่องจากได7คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดการป�องกันการทุจริต ได7เท�ากับร7อยละ 
43.75 
 

3.  การวิเคราะห
ข1อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสจําแนกตามดัชนีขององค�การบริหารส�วนตําบล
แป�น ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีผลการวิเคราะห�ข7อมูลในแต�ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให7เห็นถึงจุดแข็ง และ
จุดท่ีจะต7องพัฒนาไว7ดังต�อไปนี้  
 
 
 
 
 

/3.1  จุดแข็ง... 
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  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได1คะแนนมากกว�าร1อยละ 85) จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด 
  (1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน7าท่ี โดยรวมได7เท�ากับร7อยละ 91.39 เปRนคะแนนจากกการ
ประเมินการรับรู7ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานของตนเอง            
ในประเด็นท่ีเก่ียวข7องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร�งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว7 สะท7อนให7เห็นว�า หน�วยงานมีแนวโน7มการดําเนินงานท่ีเปRนไปตาม
หลักการความโปร�งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต�อย�างไรก็ดี หน�วยงานควรให7ความสําคัญมากข้ึนใน
เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให7บริการแก�ผู7มาติดต�อท่ีรู7จักกันเปRนส�วนตัวอย�างเท�าเทียมกัน 

(๒) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ ๘5.48 เปRน
คะแนนจากการประเมินการรับรู7ของผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อ หรือผู7มีส�วนได7เสียของหน�วยงานต�อคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข7องกับการปฏิบัติหน7าท่ี ของเจ7าหน7าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว7อย�างเคร�งครัด เห็นได7ว�า ประชาชนหรือผู7รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหน�วยงานว�ายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว7 มีการให7ข7อมูลท่ีชัดเจนแก�
ผู7รับบริการ ไม�นําผลประโยชน�ของพวกพ7องอยู�เหนือผลประโยชน�สาธารณะ และไม�พบว�ามีการเรียกรับสินบน 
อย�างไรก็ดี สิ่งท่ีควรเปRนประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให7หน�วยงานได7คะแนนดีข้ึน ควรพัฒนาในเก่ียวกับหน�วยงาน
ควรมีการเผยแพร�ผลงานหรือข7อมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอย�างชัดเจน ควรเผยแพร�ข7อมูลท่ีเข7าถึงง�าย ไม�
ซับซ7อน และมีช�องทางหลากหลาย ควรเปbดโอกาสให7ผู7รับบริการ หรือผู7มีส�วนได7ส�วนเสียเข7ามามีส�วนร�วมในการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการให7เกิดความโปร�งใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานให7ดีข้ึน 

(๓)  ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช7อํานาจ โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 85.16 เปRนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู7ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช7อํานาจของผู7บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวข7องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให7 สิทธิประโยชน�
ต�างๆ ซ่ึงจะต7องเปRนไปอย�างเปRนธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ เห็นได7ว�า บุคลากรภายในหน�วยงานมีความเชื่อม่ันต�อ
การใช7อํานาจของผู7บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(๔)  ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช7งบประมาณ โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 85.12 เปRนคะแนน
จากการประเมินการรับรู7ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการดําเนินการต�างๆ ของหน�วยงาน ในประเด็นท่ี
เก่ียวข7องกับการใช7จ�ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต�การจัดทําแผนการใช7จ�ายงบประมาณประจําป3และเผยแพร�
อย�างโปร�งใสไปจนถึงลักษณะการใช7จ�ายงบประมาณของหน�วยงานอย�างคุ7มค�า เปRนไปตามวัตถุประสงค�และไม� 

(๕)  ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก7ไขป:ญหาการทุจริต โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ ๘๕.0๗ เปRน
คะแนนจากการประเมินการรับรู7ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการแก7ไขป:ญหาการทุจริตของหน�วยงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข7องกับการให7ความสําคัญของผู7บริหารสูงสุดในการต�อต7านการทุจริตอย�างจริงจัง เห็นได7ว�า 
หน�วยงานควรทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข7องกับการป�องกันการทุจริตในหน�วยงานให7มีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานด7านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของหน�วยงาน เพ่ือให7เกิดการแก7ไขป:ญหาการทุจริตได7อย�าง 
เปRนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก7ไข ป:ญหาการทุจริตของหน�วยงาน ท่ีจะต7องทํา
ให7การทุจริตในหน�วยงานลดลงหรือไม�มีเลย และจะต7องสร7างความเชื่อม่ันให7บุคลากรภายใน ในการร7องเรียน 
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  3.2  จุดท่ีต1องพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีได1คะแนนต่ํากว�าร1อยละ 85) จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด คือ 
(6) ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 81.23 เปRน

คะแนนจากการประเมินการรับรู7ของผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อหรือผู7มีส�วนได7ส�วนเสียของหน�วยงานต�อการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข7องกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจ7าหน7าท่ีและกระบวนการทํางานของหน�วยงานให7ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช7ในการดําเนินงาน 
เพ่ือให7เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เห็นได7ว�า หน�วยงานควรมีกระบวนการเปbดโอกาสให7ผู7รับบริการหรือ 
ผู7มาติดต�อเข7ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให7สอดคล7องกับความต7องการด7วย ท้ังนี้ 
นอกจากหน�วยงานจะต7องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให7ดีข้ึนแล7ว ยังควรให7ความสําคัญกับการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให7มีความโปร�งใสมากข้ึนอีกด7วย 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช7ทรัพย�สินของราชการ โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 80.74 เปRน
คะแนนจากกการประเมินการรับรู7ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช7ทรัพย�สินของราชการ ในประเด็นท่ี
เก่ียวข7องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย�สินของราชการของหน�วยงานไปเปRนของตนเองหรือ
นําไปให7ผู7อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย�สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน�วยงานและการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงหน�วยงานจะต7องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็น
ได7ว�า หน�วยงานจะควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช7ทรัพย�สินของราชการท่ีถูกต7องเพ่ือเผยแพร�ให7
บุคลากรภายในได7รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน�วยงานจะต7องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช7
ทรัพย�สินของราชการของหน�วยงานด7วย 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 80.05 เปRน
คะแนนจากการประเมินการรับรู7ของผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อ หรือผู7มีส�วนได7เสียของหน�วยงานต�อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวข7องกับการเผยแพร�ข7อมูลของหน�วยงานในเรื่องต�างๆ ต�อสาธารณชน เห็นได7ว�า
หน�วยงานให7ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน�วยงานและข7อมูลท่ีสาธารณชน ควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให7มีช�องทางให7ผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อ หรือผู7มีส�วนได7ส�วนเสีย สามารถส�งคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การให7บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข7อกังวล สงสัยได7อย�างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังควรสร7างการรับรู7เก่ียวกับการจัดให7มีช�องทางให7ผู7มาติดต�อสามารถร7องเรียนการทุจริตของ
เจ7าหน7าท่ีในหน�วยงานด7วย ซ่ึงสะท7อนถึงการสื่อสารกับผู7รับบริการ ผู7มาติดต�อ หรือผู7มีส�วนได7ส�วนเสียอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

(9)  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปbดเผยข7อมูล โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 78.42 เปRนคะแนน
จากการเผยแพร�ข7อมูลท่ีเปRนป:จจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน เพ่ือเปbดเผยข7อมูลต�างๆ ของหน�วยงานให7
สาธารณะชนได7รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข7อมูลพ้ืนฐาน ได7แก� ข7อมูลพ้ืนฐาน ข�าวประชาสัมพันธ� และ
การปฏิสัมพันธ�ข7อมูล (2) การบริหารงาน ได7แก� แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให7บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได7แก� แผนการใช7จ�ายงบประมาณประจําป3 และการจัดซ้ือจัดจ7างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 
การบริหารและพัฒนาบุคคล ได7แก� นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ�การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส�งเสริมความโปร�งใสใน
หน�วยงาน ได7แก� การจัดการเรื่องร7องเรียนการทุจริต และการเปbดโอกาสให7เกิดการมีส�วนร�วม ซ่ึงการเผยแพร�
ข7อมูลในประเด็นข7างต7นแสดงถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน�วยงาน 
 
 

/(10) ตัวชี้วัด..... 
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(10)  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป�องกันการทุจริต โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 43.75  เปRน
คะแนนจากการเผยแพร�ข7อมูลท่ีเปRนป:จจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน เพ่ือเปbดเผยการดําเนินการต�างๆ ของ
หน�วยงานให7สาธารณะได7รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป�องกันการทุจริต ได7แก�เจตจํานง
สุจริตของผู7บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป�องกันการทุจริต การเสริมสร7างวัฒนธรรมองค�กร และ
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป�องกันการทุจริต ได7แก� มาตรการภายในเพ่ือ
ส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข7อมูลในประเด็นข7างต7นแสดงถึงความพยายามของ
หน�วยงานท่ีจะป�องกันกาทุจริตในหน�วยงานให7ลดน7อยลงหรือไม�สามารถเกิดข้ึนได7 
 

4.  ข1อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 

  จากเป�าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป3 2563” ท่ีกําหนดให7หน�วยงานท่ีเข7ารับการประเมินร7อยละ 80 จะต7องมีผลคะแนน 85 
คะแนนข้ึนไป ภายในป3 2565 พบว�า ผลคะแนนการประเมินหน�วยงานของท�านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
การรับรู7ของผู7มีส�วนได7ส�วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู7ของผู7มีส�วนได7ส�วนเสียภายนอก (EIT) และแบบ
ตรวจการเปbดเผยข7อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ�านเกณฑ�เป�าหมาย 
(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด IIT  OIT  ซ่ึงสะท7อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน7าท่ีอย�างซ่ือสัตย�สุจริต มุ�ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคํานึงถึงประโยชน�ส�วนรวมเปRนหลักอย�างชัดเจน การเปbดเผยข7อมูลสาธารณะและการ
ให7บริการผ�านระบบ e-service ได7อย�างครบถ7วนสมบูรณ� และง�ายต�อการเข7าถึง ส�วนแบบวัดท่ีมีคะแนนตํ่ากว�า
เกณฑ�เป�าหมาย (ร7อยละ 85) คือ แบบวัด EIT  จึงมีข7อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานให7มีผลการ
ประเมินท่ีดียิ่งข้ึนในป3ถัดไป ดังต�อไปนี้ แบบวัด EIT เปRนการประเมินการรับรู7ของผู7รับบริการท่ีมีต�อคุณภาพและ
มาตรฐานการให7บริการอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม�เลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) คุณภาพ
การดําเนินงาน ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให7บริการงานด7านต�างๆ อย�างท่ัวถึง และส�งเสริม
ให7มีการฝxกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู7เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�และเปbดเผยข7อมูลบนเว็บไซต�หลักของหน�วยงานให7ง�ายต�อการเข7าถึงข7อมูล และ
มีการปฏิสัมพันธ�แลกเปลี่ยนข7อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจนและต�อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน สร7าง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว�างผู7บริหารและบุคลากรเพ่ือร�วมกันทบทวนป:ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย�างเปRนระบบ และส�งเสริมให7ผู7รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให7คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให7บริการได7โดยสะดวก ท่ีสําคัญต7องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู7ความสามารถของบุคลากรผู7ดูแลเว็บไซต�ของหน�วยงานในการปรับปรุงระบบให7
ทันสมัยและมีการติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซต�ได7อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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      5.  ประเด็นท่ีจะต1องพัฒนาเนื่องจากได1คะแนนต่ําสุด 
  คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป�องกันการทุจริต โดยรวมได7คะแนนเท�ากับร7อยละ 43.75  เปRน
คะแนนจากการเผยแพร�ข7อมูลท่ีเปRนป:จจุบันบนเว็บไซต�ของหน�วยงาน เพ่ือเปbดเผยการดําเนินการต�างๆ ของ
หน�วยงานให7สาธารณะได7รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป�องกันการทุจริต ได7แก� 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป�องกันการทุจริต ได7แก� มาตรการภายในเพ่ือ
ส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข7อมูลในประเด็นข7างต7นแสดงถึงความพยายามของ
หน�วยงานท่ีจะป�องกันกาทุจริตในหน�วยงานให7ลดน7อยลงหรือไม�สามารถเกิดข้ึนได7 มีรายละเอียด จํานวน 10  
ข7อ  ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข1อการประเมิน ค�าเฉล่ียคะแนน 

ตั วชี้ วั ด ท่ี  10
การป�องกันการ
ทุจริต 

O34  เจตจํานงสุจริตของผู7บริหาร 100 

O35  การมีส�วนร�วมของผู7บริหาร 100 

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป3 100 

O37  การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 

O38  การเสริมสร7างวัฒนธรรมองค�กร 100 

O39  แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตประจําป3 100 

O40  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป�องกันการทุจริต   

        ประจําป3 รอบ 6 เดือน 
100 

O41  รายงานผลการดําเนินการป�องกันการทุจริตประจําป3 0 

O42  มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 0 

O43  การดําเนินการตามมาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส 

        ภายในหน�วยงาน 
0 
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  ผลการประเมินข7างต7น ชี้ให7เห็นว�า สิ่งท่ีควรพัฒนาเพ่ือให7องค�การบริหารส�วนตําบลแป�นได7
คะแนนดีข้ึน คือ การป�องกันการทุจริต เปRนคะแนนจากการเผยแพร�ข7อมูลท่ีเปRนป:จจุบันบนเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน เพ่ือเปbดเผยการดําเนินการต�างๆ ของหน�วยงานให7สาธารณะได7รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดําเนินการเพ่ือป�องกันการทุจริต ได7แก� แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป�องกัน
การทุจริต ได7แก� มาตรการภายในเพ่ือส�งเสริมความโปร�งใสและป�องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข7อมูลใน
ประเด็นข7างต7นแสดงถึงความพยายามของหน�วยงานท่ีจะป�องกันกาทุจริตในหน�วยงานให7ลดน7อยลงหรือไม�
สามารถเกิดข้ึนได7 
 
 
6.  ข1อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงานให1ดีข้ึน 
มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู1รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 

- ม า ต ร ก า ร
ภ า ย ใ น เ พ่ื อ
ส� ง เสริ มความ
โปร�งใสและป�อง
การทุจริต 

1. มาตรการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน� 
    ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม 
2. มาตรการเผยแพร�ข7อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ 
3. มาตรการจัดการเรื่องร7องเรียนการทุจริต   
    ของ อบต.แป�น 
4. มาตรการให7ผู7มีส�วนได7ส�วนเสียมีส�วนร�วมในการ 
    ดําเนินการ 
5. มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ7าง 
6. นโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 
    ให7เปRนหน�วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสใน 
    การบริหารงาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา  
กองช�าง 

-  รายงานความก7าวหน7า 
   รอบ 6 เดือน 
-  รายงานสรุปผล ณ สิ้น 
   ป3งบประมาณ 

 
      เพ่ือให7ผลการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของ 

อบต.แป�น ป3งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปRนไปด7วยความเรียบร7อย จึงกําหนดให7ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.แป�น 
ถือปฏิบัติตามประกาศ/มาตรการ ประจําป3 พ.ศ.2563 ท่ีผ�านมา ดังกล�าวอย�างเคร�งครัด  
       

 


