
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด งำนกฎหมำยและคดี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน โทร. ๐42-707588                                          

ที ่   สน  817๐๑/    วันที ่      มีนำคม 2564                
เรื่อง  รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
          ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

  ตำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ได้รับกำรตรวจประเมินกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปี 2563  ซึ่งผลกำรประเมิน ITA ที่ผ่ำน
เกณฑ์จะได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลนครสกลนคร 
โดยภำพรวมไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ได้รับผลกำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA)  มีค่ำ
คะแนนเท่ำกับ  87.14 คะแนน  อยู่ในระดับ A  ซ่ึงพบว่ำผลคะแนนกำรประเมินจำก 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด  EIT OIT  ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 4 ตัวชี้วัด เป็น
แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
แข็งและจุดอ่อนที่ต้องมีกำรพัฒนำ นั้น 

  ดังนั้น จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนในปีงบประมำณ 2564 ต่อไป (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
 

   
   (นำงสำวสุภำรัตน์ ศิริบุตร) 
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              ลงชื่อ ........................................... 

                                (นำยประดิษฐ์  ดีกุดเรือ) 
                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 

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

  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแปน ปีงบประมาณ 2563 
     ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment : ITA) จะมี 2 ลักษณะ คือ ค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ระดับผลกำรประเมิน  จ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้.- 

 

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 
 

ผลกำรประเมิน ITA ที่ผ่ำนเกณฑ์จะได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของเทศบำลนครสกลนคร โดยภำพรวมไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ได้รับผลกำรประเมินระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA)  มีค่ำคะแนนเท่ากับ  87.14 คะแนน  อยู่ในระดับ A  ซึ่งจ ำแนกผลกำรประเมินตำม
คะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วัดดังนี้ 

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด คะแนน 
 

แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 85.06 
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 74.55 
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ 83.53 
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 76.09 
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 76.55 

แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำยนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 89.99 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 89.17 
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 87.79 

แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 96.00 
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 

/ตำรำง... 
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ตารางคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 กำรเปิดเผยข้อมูล 96.00 
2 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 89.99 
3 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 89.17 
4 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 87.79 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 87.50 
6 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 85.09 
7 กำรใช้อ ำนำจ 83.53 
8 กำรป้องกันกำรทุจริต 76.50 
9 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 76.09 

10 กำรใช้งบประมำณ 74.55 
 

 ตามตารางสรุปได้ว่า  เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินร้อยละ 85 จ ำนวน 6 
ตัวชี้วัด และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด  ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ทั้ง 4 ตัวชี้วัด 
กำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 

 

คะแนนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

 
/แนวโน้ม... 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสได้จ ำแนกตำมดัชนีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินจำก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) 
คือ แบบวัด  EIT OIT  ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 4 ตัวชี้วัด เป็นแบบวัดกำรรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้อง
มีกำรพัฒนำ มีรำยละเอียดดังนี้.- 

2.1 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 
   (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 96.00 เป็นคะแนน

จำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ มี 5 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน  (2) กำรบริหำรงำน  (3) กำรบริหำรเงิน
งบประมำณ  (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ซึ่ง
เทศบำลมีหัวข้อกำรประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่  ข้อมูลผู้บริหำร, Q&A, รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน, กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  แต่ทั้งนี้ควรจัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้หลำยช่องทำงและบุคคล 
ภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ เช่น กล่องข้อควำมถำม-ตอบ และควรด ำเนินงำนหรือจัดกิจกรรมที่
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย  

 
 

/(2)ตัวชี้วัดที่ 6... 
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 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 89.99  ซึ่งเป็น

คะแนนจำกกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม  แต่ทั้งนี้  ควรมีกำรเผยแพร่
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอกทรำบอย่ำงทั่วถึง อีกทั้งควรมีช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรที่หลำกหลำย เช่น  กล่องแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน  Facebook  ผ่ำน line เพ่ือให้กำรบริกำรเกิด
ควำมโปร่งใส  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว  และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  

 (3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 89.17 ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำร
จัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน แต่ทั้งนี้  ควรจัดให้มี
ช่องทำงกำรรับฟังค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่หรือร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 (4) ตัวชี้วัดที่ 6 การปรับปรุงการท างาน โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.79 ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร  แต่ทั้งนี้  ควรจัดท ำ
แบบสอบถำมเพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรได้แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน กำรด ำเนินงำน และกำรให้บริกำรเกิดควำมโปร่งใส มีวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน
ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.50 ซึ่ง
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดย
หน่วยงำนจะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และ
จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม    รวมไปถึงกำรประเมินเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนที่จะ 
ต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับบุคลำกรภำยใน     
 

/ในกำรร้องเรียน... 
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ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ  เพ่ือเฝ้ำระวังกำรป้องกันกำรทุจริตให้เป็นไปตำมประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร ซึ่งเทศบำลได้จัดท ำประกำศและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้บุคคลภำยนอกได้รับรู้  
เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอก  โดยน ำผลกำรตรวจสอบมำแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น 

(6) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 85.09  ซึ่งเป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน    ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน  มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำรส่วนตัว  รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น  เต็มควำมสำมำรถ และมี
ควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่ เป็นไปตำมหลักกำรควำม
โปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน  แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงในด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีขึ้น 
ควรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในด้ำนกำรให้บริกำร  เพ่ือเพ่ิมพูน ทักษะในกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปด้วยควำมสะดวก  รวดเร็ว และทันต่อสถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน  

     2.2  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85)  จ านวน 4 ตัวช้ีวัด 
            (1) ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อ านาจ  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.53  ซ่ึงเป็นคะแนน

จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงเทศบำลนครสกลนคร มีกำรใช้อ ำนำจ
ของผู้บังคับบัญชำเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย และไม่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรมอบหมำย
งำนให้ชัดเจนตรงตำมต ำแหน่ง หน้ำที่ และควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล พร้อมทั้งกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมคุณภำพของผลงำนและ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.53 ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่  (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  (2) มำตรกำร
ภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  ซึ่งเทศบำลมีหัวข้อย่อยกำรประเมินที่ไม่มีคะแนน  ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต, กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  แต่ทั้งนี้ ควรด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมเก่ียวกับกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน และควรมีมำตรกำรหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส  พร้อมทั้งมีกำร
ด ำเนินกำรหรือกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริตอย่ำงชัดเจน 

       (3) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.09 ซึ่ง
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร         
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็น
ของตนเองหรือน ำไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยใน 

/หน่วยงำน... 
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หน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำนซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่
ชัดเจนและสะดวก แต่ทั้งนี้ ควรมีกระบวนกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและควรมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และแจ้งให้บุคลำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำนได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ  
รวมถึงจะต้องมีกำรก ำกับ ดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นประจ ำ 

          (4) ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  โดยได้รับคะแนนเท่ำกับร้อยละ 74.55  ซึ่งเป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและ
เผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และ  ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  กำรเบิกจ่ำยของบุคลำกรภำยในของเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำเดินทำง  ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับ
พัสดุด้วย  แต่ทั้งนี้ เพ่ือให้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด้ำนกำรใช้งบประมำณให้ดีขึ้น  ควรจัดให้มีกำรจัดท ำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบ เพ่ือเป็ นแนว
ทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และควรจัดมีกำรวิเครำะห์ ทบทวนแผนใช้จ่ำย
งบประมำณ พร้อมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  เพ่ือให้ทรำบถึงปัญหำ และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแปน 

3.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  เป็นกำรประเมินจำกกำรรับรู้ของประชำชนหรือหน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐและ
เอกชนที่เข้ำมำรับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง โดยภำพรวมได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.98 อันเป็นกำรสะท้อนคุณภำพกำรให้บริหำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.2 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประเมินจำกกำรตอบค ำถำมพร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล
และจะต้องเชื่อมโยงจำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน   มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูล  และกำรป้องกัน
กำรทุจริต โดยภำพรวมได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85  ซึ่งสะท้อนกำรเปิดเผยข้อมูลข้อมูลสำธำรณะและกำร
ให้บริหำรผ่ำนระบบ e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 

3.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นกำรประเมินจำกกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในที่มีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
แปน  ประกอบด้วย  พนักงำนพนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง และพนักงำนจ้ำงเหมำ ที่ปฏิบัติงำนใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำร
ใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรและกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยภำพรวมได้
คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 85 ซึ่งตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริตได้คะแนนน้อยที่สุดตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ 
คะแนน 74.55 แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นใน
ปีถัดไป ดังต่อไปนี้  แบบวัด IIT  เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้
จ่ำยงบประมำณและทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน  ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

 
/1)กำรปฏิบัติ... 
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1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบใน
กำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับบริกำร ณ จุด
ให้บริกำรได้โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก ำหนดมำตรกำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ  

2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุก
ภำคส่วน ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ  

3) กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งงำน 
(job description) และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำง
ระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด  

5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำมำตรกำรกำร
ป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนได้โดยง่ำย
และสะดวก  

6) ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนใน
กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. ข้อเสนอแนะ… 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ล าดับ ข้อบกพร่อง มาตรการด าเนินการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที ่ - จัดท ำคู่มือกำรปฏบิัติหน้ำที่ก ำหนดข้อมูลเกีย่วกับข้ันตอน 

ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  
- จัดท ำแบบแสดงควำมคิดเห็นกำรให้บริกำร ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรใหผู้้มำติดต่อรับบริกำร ณ จุด
ให้บริกำร และจัดใหม้ี QR Code แบบประเมิน ให้ผู้มำใช้
บริกำรเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิด
ควำมลับของผู้ให้ข้อมลู  
- เผยแพร่ประกำศก ำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลและกำร
พิจำรณำให้คณุ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ
ประชำสมัพันธ์ทุกช่องทำง 

ส ำนักปลดั รำยงำนผลและ
ติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนปี
ละสองครั้ง 

2 กำรใช้งบประมำณ  - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพสัดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ณ ท่ีท ำกำรของ อบต.หนองแปน ในเว็บไซต์ให้
ประชำชนเข้ำตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ 
และพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทุกส่วนรำชกำร  

3 กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  

- จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งงำน (job description) และ
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้ งกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลดั  

4 ก ำ ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
รำชกำร  

จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำง
ระบบกำรก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และ
กำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด 

- กองคลัง 
- ส ำนักปลัด 

 

5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
 

- จัดท ำกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรไม่ 
ทุุจริต 
- จัดกิจกรรมสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ทุจริต 
- จัดท ำมำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบ
พฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย  
- ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นและกำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนได้โดยง่ำยและสะดวก 

ส ำนักปลดั  

6 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
และมีประสิทธิภำพ 

- ก ำหนดผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ท ำหน้ำที่ปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ว 
- ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงชัดเจนและสม่ ำเสมอ 
- จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของเทศบำล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ส ำนักปลดั  

 


