
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 
------------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรและปรำบ กำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได ้

พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำง ควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) 

ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน งำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ถูก 
ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หนว่ยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ทีห่น่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่ เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน ต าบลกองก๋อย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  
ประจ ำป ีพ.ศ. 2563   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง ได้คะแนนกำรประเมิน  57.28   คะแนน 
(ระดับ D) กำรประเมินรำยละเอียดผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 

แบบ น้ ำหนัก ตัวชี้วัด 
ข้อค ำถำม 

คะแนน 
คะแนนแต่ละ

ด้ำน ที ่ จ ำนวน 

IIT 30 

1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ I๑-๖ ๖ 83.83 

24.33 
2 กำรใช้งบประมำณ I๗-๑๒ ๖ 80.98 
3 กำรใช้อ ำนำจ I๑๓-๑๘ ๖ 82.61 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร I๑๙-๒๔ ๖ 79.31 
5 กำรแก้ไชปัญหำกำรทุจริต I๒๕-๓๐ ๖ 78.77 

EIT 30 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน E๑-๕ ๕ 80.38 

25.06 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร E๖-๑๐ ๕ 86.66 
8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน E๑๑-๑๕ ๕ 83.58 

OIT ๔๐ 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล O๑-๓๓ ๓๓ 26.97 

7.89 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต O๓๔-๔๘ ๑๕ 12.5 

รวม 57.28 
 
 



 
จำกผลกำรประเมิน“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(ITA) ประจ ำปี 2563” ผลคะแนนกำรประเมินจำก 3 แบบวัด คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(OIT) นวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย ( 85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด  EIT 
ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและ กำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service ได้อย่ำง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ  85) คือ แบบ 
วัด OIT และ IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำรประเมินที่ ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
ดังต่อไปนี้  

1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ 
อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ   

2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน
ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง   

3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ
ร่วมกัน ทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้โดยสะดวก ที่ ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ  
 

3. การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมแต่ละตัวชี้วัด ขององค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลวังยำง อ ำเภอวังยำง จังหวัดนครพนม ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดใน
ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น หรือประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบตัิ หน้าที่ ( I1-I6)   ได้คะแนนประเมินร้อยละ  83.83  
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน ( IIT) เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ระเบียบ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน มีควำมรับผิดชอบ/
มีคุณธรรม 

- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีควำมเห็นต่อหัวข้อ
กำรประเมินในระดับมำกและมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำงปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส ปฏิบัติตำมข้ันตอน เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีควำมรับผิดชอบ 

3.2 ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ ( I7 -I12)  ได้คะแนน ประเมินร้อยละ 80.98  
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้บุคลำกรภำยใน ( IIT) เกี่ยวข้องกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงิน มีลักษณะคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โปร่งใส 
ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  รวมทั้งส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณ  
 



 
 

- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่ มีกำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรใช้งบประมำณประจ ำปี และกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุต่ำงๆ  และกำรตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 

3.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (I13-I18) ได้คะแนน ประเมินร้อยละ 82.61 
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้บุคลำกรภำยใน (IIT) ต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็น
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้ สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ 
กำรใช้อ ำนำจสั่งกำรให้ผู้บังคับบัญชำเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคล 

- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่มีควำมเห็นต่อกำรใช้
อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำในกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และด้ำนอื่นๆ เป็นธรรมและเท่ำ
เทียม แต่มีบำงประเด็นที่ ยังมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข ได้แก่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ ผู้ประเมินมี
ควำมเห็นว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ไม่ได้มำจำกผลงำนอย่ำงแท้จริง  

       3.4 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (I19-I24) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 79.31  
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้บุ คลำกรภำยใน ( IIT)  ต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยประเมินจำก
พฤติกรรมของบุคลำกรภำยในและบุคลำกรภำยนอก แนวปฏิบัติและกระบวนกำรขออนุญำตใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร และกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ค่อนข้ำงสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยในส่วนใหญ่มีกำรรับรู้เกี่ยวกับแนว
ทำงกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร หรือกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรของบุคลำกรภำยนอก แต่อย่ำงมี
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ได้แก่ ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน มีควำมสะดวกมำกน้อยเพียงใด กรณีที่ต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำน บุคลำกรในหน่วยงำน มีกำรขออนุญำตอย่ำงถูกต้องมำกน้อยเพียงใด รู้แนวทำงปฏิบัติของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่ถูกต้องมำกน้อยเพียงใด และหน่วยงำนมีกำรก ำกับดูแล 
และตรวจสอบทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพ่ือป้องกันมิให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มำกน้อยเพียงใด เป็นต้น  

3.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (I25-I30) ได้คะแนนการประเมิน ร้อยละ 
78.77 เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน ( IIT) ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนโดย
ประเมินจำกผู้บริหำรสูงสุดที่ให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรทบทวนนโยบำยป้องกันกำรทุจริต มี
กำรเฝ้ำระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทำงวินัย กำรสร้ำง ควำมเชื่อมั่นของช่องทำงกำรร้องเรียนและ
กำรน ำผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยตรวจสอบภำยนอกไปปรับปรุงระบบป้องกัน
กำรทุจริต 

- ผลกำรประเมินอยู่ ในระดับปำนกลำง  ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยใน ส่วนใหญ่ มีกำรรับรู้นโยบำย
ของผู้บริหำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน มีกำร
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต กำรตรวจสอบกำรทุจริต และช่องทำงในกำรร้องเรียนกำรทุจริต ภำยใน
หนว่ยงำน 

 
 
 



3.6 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (E1-E5) ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 80.38  
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EIT) ต่อ
คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นทีเ่กีย่วกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอน 
และระยะเวลำที่ก ำหนด กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำร 
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรเจ้ำหน้ำที่ 
เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับกำรอนุมัติ อนุญำต และบริกำรอ่ืนๆ นอกจำกนี้ยัง
ประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในภำพรวมที่ จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

-  ผลกำรประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง  ผู้ประเมินเป็นบุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อ
รำชกำรส่วนใหญ่มีกำรรับรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรขั้นตอนในกำรให้บริกำรในแต่ละส่วนงำนรับรู้ ว่ำได้รับบริกำร
เท่ำเทียมกัน และไม่มีกำรเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ จำกผู้มำรับบริกำร  แต่มีบำงประเด็นที่มีผล
ประเมินค่อนข้ำงต่ ำ เป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ ต้องแก้ไข ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนปฏิบัติงำน
ให้บริกำรโปร่งใสเป็นไปตำมขั้นตอนที่ ก ำหนด ตำมระยะเวลำที่ ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออ่ืนๆอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกน้อยเพียงใด เป็นต้น  

3.7 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร( E6-E10) ได้ คะแนนประเมินร้อยละ 86.66  
เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร /ผู้มำติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( EIT) 
ต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึงควำมสำมำรถ
ในกำรชี้แจงและตอบค ำถำม รวมทั้งช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและร้องเรียนกำรทุจริต 

- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูง ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรภำยนอกที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อรำชกำร
บำงส่วนมีกำรรับรู้เกี่ยวกับช่องทำงกำรสื่อสำรของหน่วยงำน แต่ช่องทำงดังกล่ำวยังไม่หลำกหลำยและเข้ำถึง
ยำกส ำหรับผู้มำรับบริกำรในพ้ืนที่ หัวข้อกำรประเมินนี้ เป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ได้แก่  กำร
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนให้มีกำรเข้ำถึงง่ำย หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกน้อยเพียงใด มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
หรือไม่ หน่วยงำนมีกำรชี้แจงตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกน้อย
เพียงใด 

3.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน (E11-E15) ได้คะแนนประเมินร้อยละ  
83.58 เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EIT) ต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนมี
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว  และสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำร 

- ผลกำรประเมินระดับปำนกลำง ผู้ประเมินเป็นบุคคลภำยนอกท่ีมำรับบริกำรหรือมำติดต่อรำชกำร มี
วำมเห็นต่อกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของหน่วยงำนในทำงที่ ดีขึ้น แต่ยังมีเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่
ต้องแก้ไข ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อย
เพียงใด หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด มี
ควำมโปร่งใสมำกขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

 
 



3.9 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (O1-O33) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 26.97  
เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนทรำบ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2. กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร 
3. กำรบริหำรเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือ 

แผนกำรจัดหำพัสดุ  
4. กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร 

ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
5. กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำร 

เปิดโอกำสให้เกดิกำรมีส่วนร่วม 
- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ค่อนข้ำงน้อย เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนผ่ำน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อให้ประชำชนได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผู้ประเมินเป็นบุคคลภำยนอก 
กำรเปิดเผยข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำงผ่ำนเว็บไซต์ มีกำรเปิดเผยข้อมูลค่อนข้ำงครบถ้วน ได้
คะแนนค่อนข้ำงน้อย ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไข ได้แก่ กำรบริหำรงำน ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน ในบำงครั้งผู้ปฏิบัติงำน ไม่ มีกำรเก็บข้อมูล กำรรวบรวมข้อมูล และสรุปกำรให้บริกำร ในทุกแผนงำน 
ท ำให้ข้อมูลเอกสำรที่เผยแพร่ไม่ครบถ้วน จึงได้คะแนนต่ ำ จึงต้องปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรต่อไป 

 

       3.10 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (O34–O48) ได้คะแนนประเมินร้อยละ 12.15  
เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ( OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้ทรำบ 2 ประเด็น คือ 

1. กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ซึ่งเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ 
ลดน้อยลง หรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ 

- ผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูง เป็นกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน เพ่ือให้ประชำชนได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ผู้ประเมินเป็นหน่วยงำนภำยนอก ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมำโดยตลอด มีกำรจัดกิจกรรมที่ เป็น
รูปธรรมในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  ได้คะแนนร้อยละ 81.10 

อยู่ในระดับปำนกลำง บ่งชี้ให้เห็นว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มีกำรรับรู้ต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนภำยใน
หน่วยงำน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนตำม
ขั้นตอนหรือระยะเวลำที่ก ำหนด รับรู้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน กำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำร ในประเด็นที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้  



และรับรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริกำร
สูงสุดของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เป็นต้น โดยสิ่ งที่ ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำ
ส ำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่   กำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน

หรือกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ 
โดยยึดหลักมำตรฐำน มีควำม
โปร่งใส เท่ำเทียมกัน 
 

1 . พั ฒ น ำร ะบ บ บ ริ ก ำ ร ให้ มี
มำตรฐำน  เท่ ำเที ยมกัน เช่ น  มี
ระบบบัตรคิว ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรให้บริกำรผู้มำก่อนหลัง  
2. พฒันำบุคลำกรให้มีจิตบริกำร  
สร้ ำงวัฒ นธรรมองค์ กรในกำร
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมไม่เห็นแก่
พวกพ้องตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ   กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน
และ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1. มีกำรจัดกำรควำมรู้  ภำยใน
อ งค์ ก ร ด้ ำ น แ ผ น ก ำ ร ใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณประจ ำปี  
2 . สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำร   
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ภำยในองค์กร และให้มีช่องทำงใน
กำรให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
สำมำรถแจ้งเบำะแสที่ สงสัย โดยมี
มำตรกำร คุ้มคอรงผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรใช้อ ำนำจของ 
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช ำ  ใน ป ระ เด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน
อย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือก 
ปฏิบัติ 

1. จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
แ ล ะก ำ ห น ด ผ ล งำน ที่  จ ะ ใช้
ประเมินผลกำรปฏิบัติให้ชัดเจน  
2. ก ำหนดเกณ ฑ์กำรประเมิน
บุคลำกรตำมผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนและให้สอดคล้องกับ
คุณภำพของผลงำน  

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร 
 

ก ำรรั บ รู้ แ น วท ำงป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร 
 

1 . ส ร้ ำ งแ น วท ำงก ำรป ฏิ บั ติ
เกี่ ยวกับกำรใช้หรือกำรขอยืม
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
2. มีมำตรกำรก ำกับและตรวจสอบ
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

  
 
 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 5  กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 
 

กำรรับรู้กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ของหน่วยงำน 

1. จัดช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ให้กับบุคลำกรภำยในและ
ประชำชนในพ้ืนที่  
2. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชำชน
ได้รับทรำบทั่วถึง 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  ได้คะแนน  
ร้อยละ 83.54 อยู่ ในระดับปำนกลำง บ่งชี้ให้เห็นว่ำผู้รับบริกำรหรือมำติดต่อรำชกำรบำงส่วนมีกำรรับรู้
เกี่ยวกับช่องทำงกำรสื่อสำรของหน่วยงำน  แต่ช่องทำงดังกล่ำวยังไม่หลำกหลำยและเข้ำถึงยำกส ำหรับผู้มำรับ 
บริกำรในพ้ืนที่ โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 
 

กำรรับรู้กำรปฏิบัติหน้ ำที่  ของ
เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ต ำ ม
มำตรฐำน ขั้นตอน และก ำหนด
ระยะ เวลำที่  ก ำห น ด ไว้ อย่ ำ ง
เคร่งครัด และต้องเป็นไปอย่ำง  
เท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

1.ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำน 
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  
2.ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำ
เพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำร 
สื่อสำร 
 

กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน
เข้ำถึงง่ำยไม่สลับซับซ้อน กำร
ปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ มีกำรชี้แจง
และตอบค ำถำมได้อย่ำงชัดเจน 
 

1.  จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และ 
เปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์หลักของ 
หน่ วยงำนให้ ง่ำยต่อกำรเข้ำถึ ง
ข้อมูล 
2.มีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ ยน
ข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและ
ต่อเนื่อง    

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบ 
กำรท ำงำน 
 

กำรรับ รู้ ของผู้ รับบริกำร/ผู้ ม ำ
ติดต่อ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำร
ป รับ ป รุ งระบ บ กำรท ำงำน ใน
ประเด็นที่  เกี่ยวกับคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
มีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร/กำร
ปรับปรุ งก ำรท ำงำน  มี กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำน 

1.สร้ำงกระบวนกำรปรึกษำหำรือ 
ระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือ 
ร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรค
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  
2 .ส่ ง เสริม ให้ ผู้ รั บ บ ริกำรและ
ประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม
ให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำ 
3.ปรับปรุงคูณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้โดยสะดวก  

 
 



 
  4  .มี กำรพัฒ นำทั กษะควำมรู้

ค ว ำม ส ำม ำ รถ ข อ งบุ ค ล ำก ร
ผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงำนในกำร
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี
กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็ปไซต์ได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
4 .มีกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็ปไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็ปไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณ ( OIT) ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 19.73 อยู่
ในระดับต่ ำ บ่งชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบที่ต้องเร่งปรับปรุง เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่ จะป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เลย  โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำน 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล   กำรเปิดเผยข้อมูล 

-  ข้อมูลพื้นฐำน 
-  กำรประชำสัมพันธ์ 
-  กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล หัวข้อ  Q&A 
กำรให้บริกำร หัวข้อ  E-Service  
และกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  
หัวข้อช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริต และช่องทำงกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น ต้องสมัครสมำชิก  
ท ำให้ไม่ ได้คะแนน  เนื่องจำกมี 
ควำมยุ่งยำกในกำรติดต่อสื่อสำร  
จึงต้องแก้ไขช่องทำงกำรติดต่อ  
ให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน (ไม่ต้อง 
สมำชิก)  

ตัวชี้ วัดที่  10  กำรป้องกันกำร
ทุจริต 

กำรเปิ ด เผยข้อมูลสำธำรณ ะมี
วัตถุประสงค์ เพ่ื อประเมินกำร
เผ ยแพ ร่ ข้ อมู ล ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น
บ น เวบ ไซต์ ข องห น่ วย งำน ให้
ส ำธำรณ ชน ได้ รับท รำบ ใน  2 
ประเด็น คือ 
-กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต 
-มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร
ทุจริต 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมอวค์กำร
ให้ เป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจน 
ส่ ง เสริมบุ คลำกรให้ มี ทั ศนคติ 
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต 



 
 
 
5. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำงให้ดีขึ้น 

มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. กำรรับรู้เกีย่วกับกำรปฏิบัติงำน 
หรือกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ 
โดยยึดหลักมำตรฐำน มีควำม
โปร่งใส เท่ำเทียมกัน 

-พัฒนำบุคลำกรให้มีจิตบริกำร  
สร้ ำงวัฒ นธรรมองค์ กรในกำร
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม ไม่เห็นแก่
พวกพ้องตนเอง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 
กองกำรศึกษำฯ 
 

2 .  ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ 
 

รณรงค์/อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงำน 

ส ำนักปลัด  
 

3. ตรวจสอบและต่ออำยุเว็บไซต์  
ให้ทันก ำหนดเวลำ พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ 
 

- ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน 
- ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  
 

4 . มี ช่ อ งท ำงกำรรับ ฟั งควำม
คิ ด เห็ น  กำรรับ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ 
ร้องเรียน ที่หลำกหลำย สะดวก 
รวดเร็ว 
 

-ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น กำรรับเรื่องร้องเรียน 
ร้ อ งทุ ก ข์  ให้ บุ ค ล ำก รภ ำย ใน
หน่วยงำนและประชำชนในพ้ืนที่
ทรำบโดยประชำสัมพันธ์หลำย
ช่องทำง 
-ก ำหนดมำตรกำร 

ส ำนักปลัด  
 

5. กำรป้องกันกำรทุจริต   
 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจน 
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีทัศนคติ 
ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 
กองกำรศึกษำฯ 
 

 
 
 
 
 
 



องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง ประกำศมำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและ 
ป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังยำงสูงตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ใน
ภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล  จึงก ำหนดมำตรกำร
ภำยในตำมเกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเพ่ือให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
2.  มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3.  มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
4.  มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
5.  มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6.  มำตรกำรกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
7.  มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ 
8.  มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
9.  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


