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การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ่ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ (  lntegrity  and 

Transparency Assessment-ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและนำขอมู้ ล ผลการประเมิน  
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
รวมทั ้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตาฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล             
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้
ประกอบด้วยผลคะแนนจากการชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้
อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจาก
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External ) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 งานวิจัยและประเมินผลงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ 
ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพรัฐเชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต         
(Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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1.หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน
เชิงบวกเพื ่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
งานาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment-ITA ) " ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก 
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.82 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ระดับ : A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 

         อันดับ                    ตัวช้ีวัด                                                                         คะแนน 
  1  การป้องกันการทุจริต       100.00 

2  การปฏิบัติหน้าที่        92.37 
3  คุณภาพการดำเนินงาน       91.12 
4  การใช้อำนาจ        90.03 
5  การปรับปรุงการทำงาน       87.15 
6  การใช้งบประมาณ       86.49 
7  การแก้ไขปัญหาการทุจริต       85.61 
8  การใช้ทรัพย์สินของราชการ      85.01 
9  ประสิทธิภาพการสื่อสาร       83.88 
10  การเปิดเผยข้อมูล       81.20  
 
- โดยมีคะแนนสูงสุด  100.00  คะแนน และคะแนนต่ำสุดที่  81.20 คะแนน 

 
สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนที่จะต้อง
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 81.20 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก      
อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน  4  ตัวชี้วัด คือ 
ลำดับที่ (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่ งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 

ลำดับที่ (2)  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.37 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การให้บริการผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ลำดับที่ (3)  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  91.12  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนเสียของหน่วยงานคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเร่งรัด  
เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ ้นซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลายการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ดียิ ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ  
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ลำดับที่ (4)  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.03 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
ลำดับที่ (1) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน โดยร่วมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.15 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานข อง
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

ลำดับที่ (2) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.49 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนพ้อง การ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดชื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี ส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ลำดับที่ (3) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.61 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

ลำดับที่ (4) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.01 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งขอยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมจากบุคคลภายนอก
หน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกเห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัก
ทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้ทราบและนำไปปฏิบัติ 
รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ลำดับที่ (5) ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทฺธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.88 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทฺธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลสาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้
ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทฺธิภาพ 
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ลำดับที่ (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนในระดับต่ำสุดโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.20 

เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้    
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่     
การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 87.9 อยู่ในระดับดี ( Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส และมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วน
ใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ใน
ส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้หน่วยงาน
ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ผลการประเมิน EIT ตามแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.38 อยู่ในระดับดี ( Good) ชี ้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ ามีการเรยีก
รับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
 อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอย่าง
เข้มงวดมากข้ึน คือ 

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
2. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ควร 

พัฒนาการดำเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดี
ขึ้น 

4.3 เมื่อพิจารณา OIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.6 อยู่ในระดับดี ( Good) แม้จะมีการวางระบบเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าข้อมูลบางชุดยังไม่ได้รับการ
เผยแพร่ โดยเฉพาะตัวชี้วัด องค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใหถู้กต้องและครบถ้วน 
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ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่หน่วยงานดำเนินการเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินในส่วนนี้ให้สูงขึ้นโดยเร่งด่วน 
ได้แก่ 

1) หน่วยงานควรมีการพิจารณาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้อง เป็นไปตามโครงการของข้อมูลตาม OIT ให้ครบ
หัวข้อการประเมินหมด 

2) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) และทีมงานควรศึกษาคู่มือการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณะที่สอดคล้องกับ OIT โดยละเอียด 

3) ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) ควรมีการ
ตรวจสอบคำตอบในทุกประเด็นคำถามให้ละเอียด เพ่ือป้องกันการจัดส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ตรงกับคำถาม 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 

- ข้อมูลผู้บริหาร 
- ข้อมูลการติดต่อ 
 
 
 
(2) การบริหารงาน 
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 
 
(4) การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
- หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
(5) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
- การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

1) ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อของแต่ละคน
พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือสอบ
ทานของข้อมูลการติดต่อและ
เบอร์โทรสารให้ครบถ้วน 
 
2) ปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการเพ่ิมข้อมูลราย
เดือน ทุกเดือน  
 
3) ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เช่น เพ่ิม
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน ทุกเดือน 
 
4) ปรับปรุงข้อมูล แสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานปี พ.ศ. 2564 เช่น 
-การสรรหารและพัฒนาบุคลากร 
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร  
-การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 
 
5) ปรับปรุงข้อมูล แสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาส เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็ 
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- สรุปผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งพบว่าแท้จริงแล้ว
หน่วยงานมีการวางระบบที่เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกตัวชี้วัด ประกอบกับลิงค์ที่กำหนดเป็น URL สำหรับการเชื่อมโยงนั้นมิใช่เป็นลิงค์ภายในหน่วยงานแต่เป็นลิงค์ของ
หน่วยงานที่กำกับของแต่ละภารกิจทำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เองซึ่งในปีงบประมาณถัดไป ทางหน่วยงานจะได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด 
           

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1) มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ที่ถูกต้อง 

-จัดทำแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
ของหน่วยงานในการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักปลัด 
งานนิติกร 

 

3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 
งานนิติกร 

 

4) การจัดทำหลักเกณฑ์ข้อ
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายนอกและภายใน
หน่วยงานอย่างชัดเจน 

กองคลัง 
งานพัสดุ 

 

5) การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง
แก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมีแนวทางใน
การให้ผู้มาติดต่อ อย่างโปร่งใส 

-จัดทำประกาศกำหนดมาตรการ
ต่างๆ เช่น การไม่รับสินบน 
ของขวัญรางวัล มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรว่ม 
เป็นต้น 

ทุกหน่วยงาน  

6) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันตามห้วง
กำหนดเวลาพร้อมในการ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ 

- ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด 
งานนักจัดการงาน
ทั่วไป 

-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
7)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง 
-เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน
ทุจริต ขณะเดียวกันต้องมี
มาตรการในการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 

สำนักปลัด    
อบต.โพนโก 

 

8)มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมิน
การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

-สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินและการ
ทำงาน 
-ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง
การประเมินเพ่ือเพ่ิมการตระหนัก
ให้กับผู้ประเมิน 
-ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 
/การให้บริการ 

ทุกหน่วยงาน  

9) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน 

-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
-เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

กองคลัง  

10)การสร้างคุณภาพในการ
ปฏิบัติหรือการให้บริการ 

-มีระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ / การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
-สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทุกหน่วยงาน  
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7.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที ่มีความรับผิดชอบ มีความทุ่มเทต่อองค์กร และสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ ทั้งในการวางแผนการดำเนินการ การเตรียมหลักฐานได้ 

 

2)  หน่วยกำกับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะการผนวกกับงานประจำที่ดำเนินการอยู่แล้ว 
เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ กำหนดตัวชี้วัด
การบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ เป็นต้น 

 

3) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคู่มือการดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ได้รับทราบ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
คู่มือการดำเนินงานตามภารกิจหรือพัฒนาคู่มือการดำเนินภารกิจต้นแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนำไป
ปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง 

 

4) ควรกำหนดนโยบายให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและติดตามโครงการที่มีความสำคัญอย่าง
คุณภาพ เช่นโครงการด้านโครงการขั้นพื้นฐาน โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนต่อจังหวัด 
 

5) ควรกำหนดหรือสนับสนุนให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานผลดำเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นหัวข้อหนึ่งของการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
รายงานต่อจังหวัด 

 

6) หน่วยกำกับดูแลควรเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ดดี้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดความตระหนักในการดำเนินการภายใต้หลัก            
ธรรมมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไปประยุกต์ใช้ 

 

7) ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร  ทั้งระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วยกันหรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนความรู้
ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที ่ดีการทำงานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการตรวจสอบการทำงานที่โปร่งใส         
ที่มีความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 


