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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีเจตนารมณ์
มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐใน
การขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความ
ตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติ
หน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขป้ญหา
การทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
(๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไก
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception lndex : CPI) ของ
ประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
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(๑) 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ออ
ว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์  ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 75.77 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน   ในหัวข้อมาตรการ
ภายใน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.82   รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 93.58  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.02 ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงการทำงาน     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  90.76 ตัวชี้วัดการการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 86.85 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.39  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.64 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.10  
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.11  และตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25  

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  95.82  คือ ตัวชี้วัดที่ 
๑ คุณภาพการดำเนินงาน  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 25 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนี  ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา 

               /...ไว้ดังต่อไปนี้ 



 

 
(๒) 

      ไว้ดังต่อไปนี้ 
๓.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 4 ตัวข้ีวัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.82 

เป็นคะแนน จากบุคลากรภายในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง มี
ความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่
มุ่งม่ันเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม    

(๒) ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.58 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ 
นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ตัวชี้จัดที่ ๓ การปฏิบัติหน้าที่   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.02 เป็น
คะแนนจากจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมี
แนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่
อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อท่ัวไปกบัผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

(๔) ตัวชี้จัดที่ 4 การปรับปรุงการทำงาน   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.76 
เป็นคะแนนเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ) จำนวน 6 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้จัดที่ 5 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.85 เป็นคะแนน

จาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวช้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า  บุคลากรภายใน
หน่วยงานค่อนข้างมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.39 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย 

/...งบประมาณ 



 

 
(๓) 

งบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ 

     บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้ 
     มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
                    (3) ตัวชี้วัดที่ 7 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.64 เป็น   
      คะแนนการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน 
      ให้สาธารณชน ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และ 
     การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)  
     การบริหารเงิน งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
     จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ 
     ดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด  
     โอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ 
    บริหารงานและการ ดำเนินงานของหน่วยงาน 
                   (4) ตัวชี้วัดที่ 8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.64 เป็น   
     คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
    ในประเด็นที่เก่ียวช้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย 
    หนว่ยงาน ได้มกีารจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ   
   ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
                    (5) ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.58 เป็น    
    คะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ  ไปเป็นของส่วนตัว หรือ 
    นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
    ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน   
    บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำ 
    ทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
    ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มี 
     การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง 
                    (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  25 เป็นคะแนน  
     จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของ 
     หน่วยงาน    ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  
     เจตจำนงค์สุจริตของ ผู้บรหิาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
     องค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  
     มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้น  
     ยังไม่เห็นถึงการความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ 
     สามารถเกิดข้ึนได ้
     ๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

          ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนน 
           /...เท่ากับ 



 

(๔) 
เท่ากับร้อยละ 86.09  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีมการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ 

   พัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการปฏิบัติและ
กระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการกำกับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
 (๒) หน่วยงานมีการกำหนด
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
(3) หน่วยงานมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ
พวกพ้อง  

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย  มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจน ,มีแบบการขออนุญาต/การขออนุมัติ
ยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
(2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  มีแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการ
ให้ประชาชนทราบ 
(4) มีการกำหนดกลไกในการตรวจสอบการ
ดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  

 
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 93.39  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

/...ตัวชี้วัดที่ 8 



 

 
(5) 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

(๑) คุณภาพการปฏิบัติ งานของ  
เจ้าหน้าที ่ 
(๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีและ
ขั้ น ต อ น ก ารด ำ เนิ น ง าน /ก า ร
ให้บริการ 
(3) หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
(4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 (5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ มีความ
โปร่งใสมากข้ึน 

(๑ ) จัดทำระบบบริการเชิงรุก จัดชุดบริการ
เคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่  หรือการปรับขยายเวลาการ
ให้บริการช่วงพักเท่ียง 
(2 ) จัดฝึกอบรมส่ งเสริมความรู้  และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ   อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
(3 ) ผู้ บ ริห ารจัดประชุมระดมความคิด เห็ น
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงานและ
การบริการให้ดีขึ้น 
(4 ) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และเกิดความ
คุ้มค่า 
  

๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
54.82   บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก   จึงได้กำหนด
มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/...5. มาตรการ 



 

 
 

(6) 
5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การกำกับติดตาม 

1.โครงการจัดทำมาตราการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานและวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต 

1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
มาตรการ 
2.ประชุม/ปรึกษาหารือ 
คณะทำงานเพื่อจัดทำ
มาตราการ 
3.มอบหมายให้กอง/สำนัก 
เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

สำนักปลัด ม.ค.-มี.ค.
2565 

รายงานผลและ
เอกสารต่างๆตาม
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อนำไปเปดิเผยที ่
เวปไซต์ อบต. 

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
ต่อต้านการทุจริต 

1.จัดทำโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

สำนักงานปลัด  รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 3.ประเมินความพึงพอใจของผูม้า 

ติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดบริการ 
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เชน่ 
ประเมินผลผ่าน QR Code และ 
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นได้รับทราบอย่างน้อยปลีะ 
2 คร้ัง รวมทั้งเผยแพร่ผลการ 
ประเมินความพงึพอใจให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานและสาธารณชน 
รับทราบ 

1 .การประเมินความพึง
พอใจของผู้มาติดต่อหรือรับ
บริการณ จุดบริการใน
รูปแบบทีง่่ายและสะดวก 
2.รายงานผลการประเมินให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รบัทราบ 
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 

สำนักงานปลัด รอบ 6 
เดือน 

3. การเปิดเผยข้อมูลและการ
ดำเนินการการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  

1.จัดทำนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
2. จัดทำการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในรอบปีทีผ่่านมา 

สำนักงานปลัด 
 

ตลอดป ี

4. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานต่อสาธารณะ ให้มี
ช่องทางที่หลากหลาย  เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน  ปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค  ไลน์ของ 
อบต. 
2. จัดทำแนวปฏิบัติการสง่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ผ่านเวบ็ไซต์หนา้หลักของ 
อบต. 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบนั 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ตลอดป ี



 

 

 
 


