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1. ความเป็นมา 

 นโยบายรัฐบาลก าหนด เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า ให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความส าคัญร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ในการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการทุจริตนั้น ได้มีการ
ด าเนินงาน อย่างโปร่งใสและ เกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและสามารถยับยั้ง
การทุจริตที่อาจ เกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็
จะท า ให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในท่ีสุด  

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ  ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการ 
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงาน ภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการ ประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ 
(Perception Based) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการจัดระดับของ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับ
จากการประเมินดังกล่าวเพ่ือใช้ ในการก าหนดนโยบาย การส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือและ การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส น ามาซึ่งคุณประโยชน์สุขต่อประชาชน และ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 

 
                                                                      /ในปีงบประมาณ 2562... 

 
 
 



                                                   -2 - 
 
   ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อ านาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

 
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparancy  
Assessment:IIT)  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของ   
ตนเองประกอบด้วย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparancy  
Assessment:EIT)  
   มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิมธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency  
Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
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2. ประเมิน ITA  ปีงบประมาณ 2562  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ในภาพรวมได้ 
คะแนน ร้อยละ 87.84  ระดับผลคะแนนอยู่ในระดับ A (Good) ซึ่งจ าแนกตามข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้เรียงตามล าดับ
คะแนนสูงสุดไปต่ าสุดได้  ดังนี้ 

1. การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 93.75 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 93.25 
3. การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 90.85 
4. การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 90.31 
5. คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 89.02 
6. การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 88.14 
7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 87.90 
8. การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 83.51 
9. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 81.36 
10. การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 79.48  

   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2562  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

      หนว่ยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นใน
การด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยัง
สะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่
สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ 
ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วน
ใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง  ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ    

 ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ  ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้
หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี  โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่
สาธารณชนรวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง  ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ความพยายามปรับปรุง
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ  โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน  และพัฒนาระบบการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส  โดยเนื้องานส่วนใหญ่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น  ทั้งนี้  หากหน่วยงานสามารถสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานที่โปรง่ใสแก่ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง  และวางแผนการด าเนินงาน  ในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้าง 

/เกี่ยวกับระบบ… 
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เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานที่มีคุณภาพน่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ใน
อนาคตอันใกล้  โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากข้ึน คือ 1) การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 2) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  3) พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  

เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
วางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะ
ชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ  น่าจะ
ท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้     มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องมีการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

  ตัวช้ีวัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต 
ผลการประเมินด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องได้คะแนนร้อยละ 

93.75 หรือในระดับ A  ซึ่งเป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการมาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.25 หรือระดับ 
A  ซึ่งประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ  86.67  ในประเด็นช่องทางการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานหรือการให้บริการ และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จะเห็นว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งจัดให้
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้
บริการ ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างมีประสิทธิภาพ   ประเด็นที่ได้
คะแนนต่ าสุดอยูท่ี่ร้อยละ  75.72  เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุง ... 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การปรับปรุงการท างาน 
ผลการประเมินการปรับปรุงการท างานเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.85 
หรือระดับ  A  ประเด็นที่เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหรือการให้บริการเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็ว และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น  อีก
ประเด็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การปฏิบัติหน้าที่  
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดในด้านการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ ปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.31 อยู่ในระดับ
ที่มากหรือระดับ A แสดงให้เห็นบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่เรียกรับผลประโยชน์และให้ผลประโยชน์อื่นใดต่อบุคคลภายนอก 

ตัวช้ีวัดที่ 5 คุณภาพการด าเนินงาน 
ผลการประเมินด้านคุณภาพการด าเนินงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้

มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ต่อคุณภาพการด าเนินงาน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.02 
หรือระดับ A  ในประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุด 100 โดยบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อง ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  จะเห็นได้ว่า 
ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดตามหลักมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์
สาธารณะ  ประเด็นที่ได้คะแนนต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 76.00 เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ ติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องบอกกล่าวกับพนักงานให้ด าเนินการ
ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึง ต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 การใช้อ านาจ 
ผลการประเมินด้านการใช้อ านาจ  ซึ่งวัดจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลช่อง ต่อการใช้ อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.14 อยู่ในระดับที่มากหรือระดับ 
A ซ่ึงมีค่าคะแนนที่ได้มากที่สุดในด้านการบริหารบุคคลของหน่วยงาน คือ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  แนวทางแก้ไขคือ  จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ผลการประเมินด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งวัดจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลช่อง ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.90 หรือระดับ A ใน
ส่วนผู้บริหารสูงสุด  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 

 
/ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้งบประมาณ … 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การใช้งบประมาณ 
ผลการประเมินด้านการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ซึ่งวัดจากการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการ ด าเนินการต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ได้คะแนนร้อยละ 83.51 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับที่มากหรือระดับ B ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ผลการประเมินด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งวัดจากการรับรู้ของบุคลากรภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลช่อง ต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.36 หรือระดับ B ประเด็นที่ได้คะแนน
มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ  95.45 เกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว  หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 71.48 ในประเด็นที่เป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 

   ตัวช้ีวัดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูล 
ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อง  ได้คะแนนร้อยละ 79.48 หรืออยู่

ในระดับ B ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง ให้สาธารณชน
รับทราบ ในประเด็นต่าง ๆใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(5) และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินการหน่วยงาน 

 
สรุปผลการประเมิน 
- หน่วยงานมีคะแนน IIT (วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน)  อยู่ในระดับดมีาก  (Very Good) บ่งชี้ 

ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 

 
 
 

/  ประเด็นที่ควร... 
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ประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

    ประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน คือ 
 1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีขั้นตอนและ 
ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
 2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ  
4) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ    

-  ในส่วนของ EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  (Very  Good)   
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่ เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 

ประเด็นการพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมี 

การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  

เมื่อพิจารณา OIT  (การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร) หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  
(Very  Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได ้

    ประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
หากหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ หากแก้ไข น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้ 

 
 
 
 
                                     …………………………………………………………………… 


