
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผล  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน  
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ  
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ( 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ( 8) การปรับปรุงระบบการท างาน ( 9) การเปิดเผย  ข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External) และการเผยแพร่ข้อมูล  ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ( Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ  ประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา  

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงาน  ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานโดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.07 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ 
AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
2. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.89  
3. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 
4. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.39 
5. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.28  
6. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.70  
7. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.61  
8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.08  
9. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.83  
10. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.54  

     สรุป 
 จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต  

ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน  ได้เท่ากับร้อยละ 
87.54 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้  เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

 



 
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 9 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  
1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ  ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยง

เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม  ความโปร่งใสและ

ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน  ที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับ  98.89 คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ  ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม  หลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น  ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว  อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงเป็น
คะแนนจาก 2 ข้อ ดังนี้ 

1. การที่บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีการเรียกร้อง เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การับความบันเทิง จากผู้มาติดต่อเพ่ือแลกกับการปฎิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ   

2. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการใช้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆเช่น การยกเว้นค่าบริการ การ
อ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง
ให้มีการตอบแทนในอนาคต 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.55 เป็นคะแนนจาก  การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น  ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์  
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

(4) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.39 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน  มีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง  เป็น
รูปธรรม  

(5) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.28 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ให้สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  

การจัดหาพัสดุ  



(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และรายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และ การด าเนินงานของหน่วยงาน 

(6) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.70 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น  
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

 (7) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.61 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น  ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน  ควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ  
หน่วยงานตนเองได้  

(8) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.08 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน  ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ  สะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

(9) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.83 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ  การ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ  การ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี  การเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่  ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ  ให้เกิดความ



โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ    
(1) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.54 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ  การปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ  เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ  ผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 96.23 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อย่างดีเยี่ยม โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ แผนงบประมาณรายจ่ายฯ
(79.38) 

ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ  
ทางราชการ 

1)การรับรู้แนวปฏิบัติของ  
หน่วยงานของท่านเก่ียวกับการใช้  
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ  ยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้  
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3)การขอยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบ  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ  
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต  การ
ขอยืมที่ถูกต้อง  
(3) สร้างมาตรการการก ากับดูและ  
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ  
ทางราชการ 

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 90.49 อยู่ในระดับดี มากบ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า  



มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอน
และ ระยะเวลาที่ก าหนด (88.92) 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่  
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า  
เทียมกันของพนักงาน(87.52) 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ  
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง  
ชัดเจน  
(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน  
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ  
อย่างเท่าเทียมกัน 

ตัว ชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1)การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงาน 
2)ความชัดเจนของข้อมูลที่
เผยแพร่ 
3)ช่องทางการรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นในการด าเนินงานการ
ให้บริการ(83.85) 
3)ความชัดเจนในการตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน(83.91) 

1)ปรับการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึง
ง่ายและเพ่ิมช่องทางให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน 
2)เพ่ิมความชัดเจนของข้อมูลที่ท า
การเผยแพร่ กระชับและเข้าใจง่าย 
3)เพ่ิมช่องทางทางการรับฟังค าติ
ชมหรือความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานการให้บริการ 
4)เพ่ิมช่องทางการติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

ตัว ชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน 

1)การปรับปรุงคุณภาพการ  
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ(89.12) 
2)การปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ(83.38) 
3) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา  
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า  
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง  
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ของหน่วยงาน(86.87) 
4)การปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
(78.71)  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมีวิธีการ
และข้ันตอนการท างานให้ดี ขึ้น 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

97.64 อยู่ในระดับดเียี่ยม บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ  อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่  สามารถเกิดข้ึน  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 



ตัวช้ีวัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล 
1.การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A ควรแสดงถึงช่องทางที่ผู้รับบริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆได้และ
หน่วยงานสามารถท่ีจะสื่อสารให้
ค าตอบกับผู้สอบถามทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานได้ทันที (2 way 
communication) 

2.การให้บริการ E-Service ควรแสดงช่องทางที่ให้บริการ
ข้อมูลหรือการท าธุรกรรมของ
ภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
ขอรับบริการ 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  
คือตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  ซึ่งได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.54 ซึ่งประเมินจากการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด  หัวข้อการประเมิน  ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน 

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

89.12 

(2)หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

83.38 

(3) หน่วยงาน ที่ท่านติดต่อมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้นหรือไม ่

99.64 

(4)หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

86.87 

(5) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด 

78.71 



 
 
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  หน่วยงานควร

น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและลดขั้นตอนการท างาน รวมถึงปรับกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน ในการลดขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการปรับปรุงการพัฒนาการด าเนินการการให้บริการให้เกิดความโปร่งใสมากข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น 

สรุปข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT 

EIT และ OIT ผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้ 
2.1 ด้านสาธารณูปโภค ดังนี้ 

- เพ่ิมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
- เพ่ิมอุปกรณ์ออกก าลังกายในชุมชน  
- ปรับปรุงถนนในบางหมู่ที่ยังเป็นดินลูกรัง  

2.2 ด้านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
- ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 

2.3 ด้านข้อมูลข่าวสาร  
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆให้ประชาชนรับทราบทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 
2.4 ด้านการบริการประชาชน  
 - เพ่ิมเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/ขั้นตอนหรือวิธีปฎิบัติและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
มาตรการ  ขั้นตอนหรือวิธีการ  ผู้รับผิดชอบ  การก ากับติดตาม  

(1)มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้  ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ  การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด/กองคลัง -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล  ณ  สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน  ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

(1)ฝึกอบรมหรือประชุม  พนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้  ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน/จัดท าคู่มือฯ 

ส านักปลัด 

(3)ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน  คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน  การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ  ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ  หน่วยงานภาครัฐผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของ หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(4) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/กองคลัง 

5)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่  ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง  
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ  ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง  ประโยชน์
อื่นใดในการปฏิบัติ  หน้าที่และมีการ
จัดท าประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่  จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

7)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมใน  การ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชน รับทราบ 

ส านักปลัด 

8) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับ คุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินและการท างาน  
(2)ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเร่ือง
ความเป็นธรรมในการประเมินเพื่อเพิ่ม
ความตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/กองคลัง 
/กองช่าง 

 
 
                                                                      



 
 
 
 

                                                                
                                                   ลงชื่อ............................................................   

          (นางสาวปิยดา อินทราพงษ์) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................                                 ลงชื่อ.................................................... 
 

          (นางทับทิม  แก้วชิงดวง)                                               (นางสาวลักขณา  เรืองทับ) 
                  หัวหนา้ส านักปลดั                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บางจาน
     
 
 
 

                                                                                    

                                      ลงชื่อ.............................................................. 
     (นายเสถียร นิลทะสิน)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

 
 


