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ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ    โทร 056-020326 
ท่ี  พช 75801/            วันที่  11  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564 
เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ผลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ. ศ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ตามท่ีประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563  เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency Assessment  :  ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)  โดยได้ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

                ส านักงานปลัด  จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับมาเพื่อใว้ให้ท่านทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2563 ท่ีแนบมาบด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

                                                              (ลงช่ือ)  

                                                                        (นางสาวสิริญาพร ลีสินลา) 

                                                                            เจ้าพนักงานธุรการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด.......................................................................................................................... 

                                                           

                                              (ลงช่ือ)  

                                                                     
                                                                          (นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ์) 
  หัวหน้าส านักปลัด  
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                                      (นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม) 
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ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล................................................................................................. 

                                                               

                                                              

                                                               (ลงช่ือ)   

                                                                           (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
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บทน า 
         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและการน าเอา
ข้อมูลผลการประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหนว่ยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล  

         ส านักงานปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.หลักการและเหตุผล 

         ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ท่ี
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น
มาตรการเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการ
ประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึง
กระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ 80.68 คะแนน ระดับผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับ B  

         คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การใช้งบประมาณ 100.00 
2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
3 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.82 
4 การใช้อ านาจ 98.39 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.39 
6 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 95.11 
7 การปรับปรุงการท างาน 93.63 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 90.97 
9 การเปิดเผยข้อมูล 83.33 

10 การป้องกันการทุจรติ 31.25 
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3.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

                จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัด 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

                3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

                 (1)  ตัวช้ีวัดท่ี 1 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์  จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

                  (2)  ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100 เป็น
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

                (3)  ตัวช้ีวัดท่ี 3 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 99.82 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินกรรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานของตน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผุ้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

                (4)  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.39 เป็นคะแนนจากตัวช้ีวัด
ท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใช้สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการใช้อ านาจส่ังการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง 
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                (5)  ตัวขี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 98.39 เป็น
คะแนนจากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

             (6) ตัวช้ีวัดท่ี 6 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.22 เป็นคะแนนจาก
ตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์  จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและด าเนินงานของหน่วยงาน 

             (7)  ตัวชี้วัดท่ี 7 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.24 เป็นคะแนนจาก
ตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล     

                (8)  ตัวชี้วัดท่ี 8 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.11 เป็นคะแนน
จากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

                 (9)  ตัวชี้วัดท่ี 9 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.63 เป็นคะแนน
จากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานท้ังการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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             (10)  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้ค่าคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 100 เป็นคะแนน
จากตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์ จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

                  3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงกระจับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 

4. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

                4.1ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( internal lntegrity and 
password and Transparency assessment : ITA) จากตัวช้ีวัดท่ี 1 ถึงตัวช้ีวัดท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีมาก บ่ง
ช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานโดยบุคลากรส่วนมากมีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ตัวชี้วัดท่ี 1 ถึงตัวช้ีวัด
ท่ี 5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ไม่มีประเด็นใดท่ีจะต้องพัฒนา 

                4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) จากตัวช้ีวัดท่ี 6 ถึงตัวชี้วัดท่ี 8 อยู่ในระดับดีมากบ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์
อื่นๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีดังนี้ 
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       4.3   ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (open data integrity and 
Transparency Assessment: OIT) จากตัวช้ีวัดท่ี 9 ถึงตัวช้ีวัดท่ี 10 อยู่ในระดับดีมากบ่งช้ีให้เห็นว่า
หน่วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน 

 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 90) 

วิธีการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพ
การด าเนินงาน 

(E2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่ออื่นๆ
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
(E5) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการด าเนินงาน
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด 

-มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
-สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มา
ติดต่ออย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังข้อมูล 
 

ตัวชี้วัดท่ี 7 
ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

(E9)หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการช้ีแจงและ
ตอบค าถามเม่ือมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

-มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
-การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย 
-สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ได้ 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

(E11) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมี
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
(E15) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใส
มากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

-หน่วยงานต้องมีมาตรการลด
ขั้นตอนการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
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แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ท า
ให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น "ต้นแบบ" ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ 
อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีดังนี้   

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา 
(ประเด็นที่มีคะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 90) 

วิธีการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(O17) E - Service 
 

-เพิ่มช่องทางการบริการแบบ E – 
Service ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

 

            5.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุดคือตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน ได้คะแนนร้อยละ 93.63 ดังนี้ 

 

 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉล่ียคะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

(E11) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

95.23 

(E12) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการดีข้ึนมากน้อยเพียงใด 

91.10 

(E13)  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้นหรือไม ่

100.00 

(E14)  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

90.52 

 (E15)  หน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 

89.99 
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              ผลการประเมินข้างต้นจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวน
ท้ังส้ิน 10 ตัวชี้วัดพบว่ามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 85 ทุกตัวช้ีวัดซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน อีกท้ังยังค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจน
เห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ยังต้องให้
ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงระบบการท างาน โดยอาจต้องมีมาตรการปรับลดขั้นตอนในการ
ให้บริการเช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะต้องมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
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6.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ให้ความรู้เรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์หรือส่ือสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลนะ 31 
มีนาคม 2564 

การปรับปรุง
กระบวนการ
ท างาน 

-จัดท ามาตรการลดขั้นตอนใน
การให้บริการเช่นการ
ให้บริการณจุดเดียว one stop 
service การให้บริการโดยใช้
ระบบ IT 
-จัดท าขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
-สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อ
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
-ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้
มาติดต่ออย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังข้อมูล 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 

 

E - Service เพิ่มช่องทางการบริการแบบ E 
- Service ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 

ส านักงานปลัด 
 

 


