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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ในปี พ.ศ.2564 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
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1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment :ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงาน
ภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการ
บริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับ
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและ
หันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส าคัญ
คือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 94.12 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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อันดับ ตัวช้ีวัด แบบการ

ประเมิน 
คะแนน 

1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100.00 
2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 
3 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 97.82 
4 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ IIT 95.60 
5 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 91.38 
6 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 90.92 
7 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ IIT 88.95 
8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน EIT 88.10 
9 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 87.48 

10 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 86.82 
 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 97.82 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.60 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต        
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.38 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.92 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.95  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 88.10 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.48 และตัวชี้วัดคุณภาพ         
การด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.82  
  สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การด าเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 86.82  
   ผลคะแนนตามประเด็นการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

คะแนนที่ได้ 

1.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
-ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
-ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
-ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
-ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 
97.82 
95.60 
91.38 
90.92 
88.95 

85 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์  
92.93 

2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 
-ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
-ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 
88.10 
87.48 
86.82 

85 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
87.47 

3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
-ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
-ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
100.00 
100.00 

85 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
100.00 
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  เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 92.93 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผล
คะแนนเท่ากับ 97.82 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 88.95 คะแนน ตัวชี้วัด   
ที่ 3 การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 95.60 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผล
คะแนน เท่ากับ 90.92 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 91.38 คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้ อมูลการบริหาร
จัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์    
แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้      
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 
87.47 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 
86.82 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 87.48 คะแนน ตัวชี้วัดที่  8       
การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ 88.10 คะแนน จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป 
คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด มีความเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ 
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ผลคะแนนการประเมินเครื่องแบบวัดการรับรู้ของการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัด  
ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน 
เท่ากับ 100.00 คะแนน ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ   
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐาน
ของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล       
แคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ     
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  1.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 
  1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล              
การด าเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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  1.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส่ในการบริหารงานและการด าเนินงาน  
ของหน่วยงาน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน        
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
  2.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน    
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
  3.2 จุดอ่อน ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คือ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.82 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ชองผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน     
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลา        
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงาน       
ของหน่วยงานว่ายึดตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ        
และขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินการ  

 
4.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ทั้ง 3 เครื่องมือ) 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment :IIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.93 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน     
ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 
 

1.ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารจัดการงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส ใช้จา่ยงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้  

(1) เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณและควรจัดท า
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
(2) ควรมีมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 
  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External  
Integrity and Transparency Assessment :EIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564)  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 87.47 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน            
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการด าเนินงาน 

1.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มีใจรัก
บริการ ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ใดจาก
ผู้รับบริการ ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลัก 

(1) จัดท าประกาศของหน่วยงานเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 (2) แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ   
(3) จัดท าประกาศนโยบายการต่อต้านการรับ
สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติ    
มิชอบ โดยค านึงถึงประโยชนข์องประชาชน   
และส่วนรวมเป็นหลัก 
 

 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) (ข้อมูลจากระบบ ITAS ปี 2564) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100      
อยู่ในระดับ A เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้รับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในคะแนน 100 คะแนน
เต็ม ซึ่งสะท้อนถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งนี้ยังคงต้องพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้ซึ่งมาตรฐานหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ ดังนี้ 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

(1) มาตรการขั้นตอน 
และระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน 

1.ทบทวนวิธีการและขั้นตอน ในการ
ให้บริการประชาชนแต่ละงานให้กระชับ 
สะดวก รวดเร็วขึ้น 
2.จัดท าประกาศการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 

ส านักปลัด 
 

ม.ค.65-
เม.ย.65 

- รายงานการ
ด าเนินงาน   
และสรุปผล   
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

(2) มาตรการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน 

จัดให้มีกิจกรรมการประชุมพนักงาน
ร่วมกับผู้บริหารประจ าเดือนเพื่อ
แลกเปลี่ยน ปรึกษาทบทวนระบบการ
ท างานหรือร่วมวางแผนปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด ม.ค.65-
เม.ย.65 

- รายงานการ
ด าเนินงาน  
และสรุปผล   
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

(3) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มีใจ
รักบริการ ไม่มีการเรียก
รับผลประโยชน์ใดจาก
ผู้รับบริการ  

จัดท าประกาศนโยบายการต่อต้านการรับ
สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและสว่นรวมเป็นหลัก 

ส านักปลัด ม . ค . 6 5 -
เม.ย.65 

- รายงานการ
ด าเนินงาน  
และสรุปผล   
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

(4) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับ คุณภาพของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 (1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินการท างาน 
 (2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม เรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมนิ เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา 

ม.ค.65-
เม.ย.65 

- รายงานการ
ด าเนินงาน  
และสรุปผล   
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

 
 

   

 

 


