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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขป้ญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้ เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ                      
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๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ออว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ   อำเภอ 
    บึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
เป๊าะ    อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.05 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อมาตรการภายใน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.15  ตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
87.64  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อการดำเนินการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดการใช้
อำนาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.43 ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.58  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 70.46  ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.05 และตัวชี้วัดการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.37 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปอ้งกัน
การทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้เท่ากับ                
ร้อยละ 61.37 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนี   ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เป๊าะ   อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 2 ตัวข้ีวัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน จาก

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน    ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงค์สุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙4.15 เป็นคะแนน จาก
บุคลากรภายในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม    

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ) จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.64 เป็น

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวช้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน ได้
มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

(2) ตัวชี้จัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52 เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวช้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมิความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.43 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(4) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.58 เป็น
คะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ  ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไป
ให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติ งาน  บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไป
ใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม  
หรือพวกพ้อง 

(5) ตัวชี้จัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.46 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ 
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

-3- 
 
(6) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.05 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน 
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูล       
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

(7) ตัวชี้จัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.37 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
87..46  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีมการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และการกำกับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 (๒) หน่วยงานมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
(3) หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง  

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย  มีการกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบ
การขออนุญาต/การขออนุมัติยืมที่มี
รูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ  มี
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้
ประชาชนทราบ 
(4) มีการกำหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการดำเนินการตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

 
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

66.29  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ มี
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ  
เจ้าหน้าที ่ 
(๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ 
(3) หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว  
(4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 (5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

(๑) จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ เช่น 
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับ
ขยายเวลาการให้บริการช่วงพักเท่ียง 
(2) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้น 
(4) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการโดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่าย
ต่อการใช้งาน และเกิดความคุ้มค่า 
 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.80                      

บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็น
ปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  
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5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การกำกับติดตาม 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ
กับต่อต้านการทุจริต 

จัดทำเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน
ปลัด 

รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 
2. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
ของ อบต.เป๊าะ   
3. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
5. จัดทำ/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

สำนักงาน
ปลัด 

3. หน่วยงานมีการนำผล
การตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน   
2. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน 

สำนักงาน
ปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

4. ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ
สาธารณะ ให้มีช่องทางที่
หลากหลาย  เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน  ปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค  
ไลน์ของ อบต. 
2. จัดทำแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ อบต. 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

5. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่
ชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจุดให้บริการ
ประชาชนเพื่อชี้แจงและตอบคำถาม       
ข้อสงสัยการดำเนินงานของ อบต.เป๊าะ   

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

 

 
 

 


