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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ในป ีพ.ศ.2563 
 

ค าน า 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้
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.
2562 
  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) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  
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1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเป็น
ยกระดับให้เป็นการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 62.16 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ D คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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อันดับ ตัวช้ีวัด แบบการ

ประเมิน 
คะแนน 

1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 94.90 
2 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ IIT 91.82 
3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 89.36 
4 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 86.23 
5 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ IIT 85.72 
6 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 84.24 
7 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน EIT 82.66 
8 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 82.54 
9 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 51.27 

10 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต OIT 0.00 
 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.90 รองลงมา 
คือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.82 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 89.36 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.23 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ     
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.72 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.24 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.66  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 82.54 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.27 และตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  
  สรุปได้ว่าจุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 94.90  คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 0.00  

   ผลคะแนนตามประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด คะแนน คะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

คะแนนที่ได้ 

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

 
94.90 
91.82 
89.36 
85.72 
84.24 

85 คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์  
89.21 

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

 
86.23 
82.66 
82.54 

85 คะแนนขึ้นไป ต่ ากว่าเกณฑ์ 
83.81 

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

 
51.27 
0.00 

85 คะแนนขึ้นไป ต่ ากว่าเกณฑ์ 
25.63 
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  เมื่อพิจารณาตามแบบวัดการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่ง
สะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชนส่วนร่วม
เป็นหลักอย่างชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป  

3.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล       
แคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 94.90  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.82 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่ อมั่น ต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.36 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไชปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.23 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ชองผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  
  (5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.72 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.24 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมของการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคคลภายในหน่วยงานและการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้
ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ82.66  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.54 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ 
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 51.27 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเดน็ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 89.21 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(2) ขั้นตอนขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 
 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
(3) สร้างมาตรการการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 
 
  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External ) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.81 อยู่ในระดับB บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน  
 
 
 
(2) มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ สามารถส่งความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมี
ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน 
(3) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

(1) จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน    
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ได้หลากหลาย
ช่องทางมากข้ึน สามารถเข้าถึงง่าย  
และไม่ซับซ้อน โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
(2) จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ 
สามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อสงสัย
ได้ 
 
 
(3) จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย 

ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุง 
การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใสมี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 
 
(2) มีมาตรการลดขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด
เดียว (One stop service) 
(3) สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
(4)ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
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  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
25.64  อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1)เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดย
ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
(2)มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
(3)การให้บริการผ่านระบบ  
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ
หรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

(1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ครบถ้วน 
ตามประเด็นการประเมิน 
 
 
 
 
(2) จัดให้มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
(3) เพ่ิมหัวข้อหรือช่องทางการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 
 

(1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
การทุจริตและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อม
ทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 
(3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา  
(4)จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
(5) มีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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5.ประเด็นที่จะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนที่ต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ   
ร้อยละ 51.27 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 ซึ่งแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้น้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1)เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
(2)มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป 
(3)การให้บริการผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา 
ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง  
     

(1) ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ครบถ้วน ตามประเด็นการประเมิน 
 
 
 
(2) จัดให้มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
(3) เพ่ิมหัวข้อหรือช่องทางการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ใน
หัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดยตรง 

ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
 
 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

(1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงหรือค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริตและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริต 
(3) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมา
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา  
(4)จัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
(5) มีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 จากการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ ดังนี้ 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตาม
ผล 

(1) มีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ ทรัพย์สินของ
ราชการ 
ที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

ม.ค.64-
เม.ย.64 

- รายงานการ
ด าเนินงาน 
และสรุปผล  
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

(2) ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

จัดประชุมหรืออบรม พนักงานของหน่วยงาน
เพ่ือให้ ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด ม . ค . 6 4 -
เม.ย.64 

- รายงานการ
ด าเนินงาน 
และสรุปผล  
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

(3) จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

แจ้งทุกส่วนงานด าเนินการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
และน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยง่าย 

ส านักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา 

ม . ค . 6 4 -
เม.ย.64 

- รายงานการ
ด าเนินงาน 
และสรุปผล  
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

(4) ลดขั้นตอน  
ในการให้บริการ
ประชาชน          
ณ จุดเดียว (One 
stop service) 

ทบทวนวิธีการและขั้นตอน ในการให้บริการ
ประชาชน  แต่ละงานให้กระชับ สะดวก   
รวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/

กอง
การศึกษา 

ม . ค . 6 4 -
เม.ย.64 

- รายงานการ
ด าเนินงาน 
และสรุปผล  
ณ สิ้นป ี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



-10- 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากับติดตาม 

(5)ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ประชุมให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐแก่พนักงาน  

ส านักปลัด ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(6)การจัดท าประกาศ 
ข้อปฏิบัติใน การขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ  
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ 
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/  
กองคลัง 

ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(7)การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการ ให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ 
หน้าที่ และมีการจัดท าประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(8) การตรวจสอบและต่อ
อายุ เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา รวมทั้งมีการ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้มีความพร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(9) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

จัดท ามาตรการกลไกในการให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

ส านักปลัด ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(10) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับ คุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 (1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ
การท างาน 
 (2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุม เรื่องความเป็นธรรมใน
การประเมิน เพื่อเพ่ิมความ
ตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษา 

ม.ค.64-เม.ย.64 - รายงานการ
ด าเนินงาน และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
      

 

 


