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ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างค วาม 
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม“การประเมินโดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐIntegrity( and Transparency 
Assessment : ITA) 
 

การประเมินITA เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ  
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้ งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่              
23 มกราคม 2561  เห็นชอบให้หน่วยงาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564โดยใช้แนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด.ทั้งนี้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)ได้น าผลการประเมิน ITA  ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของ 
หน่วยงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีต่อไป 
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ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

o หลักก
ารและเหตุผล 1 

o ระเบียบวิธีการประเมิน          1 
o เครื่องมือในการประเมิน          1 
o กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล        1 
o การเก็บรวบรวมข้อมูล         2 

      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564    3 
      การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด                                                               ๔ 
      ผลการประเมินปีงบประมาณ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2564                          ๕ 
      สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน                ๖ 
      ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                      ๗ 
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ       ๘ 
      ภาคผนวก  
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รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
--------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่ส าคัญ คือ การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง มีความ
เปิดเผย โปร่งใสในการท างาน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ อาจกล่าวได้ว่า 
กลไกส าคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ เป้ าหมาย “ความโปร่งใส” ดังกล่าวคือ                  
“ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ” 
 

           ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (( Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ซึ่ งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน 5 ดัชนี ได้แก่  

1. ดัชนีความโปร่งใส 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 

ระเบียบวิธีการประเมิน  
          แหล่งข้อมูลในการประเมิน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบ
ไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้  
          1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้ งแต่ระดับผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
          2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา  
          3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ  
 
เครื่องมือในการประเมิน  
          เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้  
          1) แบบวัดการรับ รู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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            2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่
มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน  
            3) แ บ บ ต รว จ ก าร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ส าธ า รณ ะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ 
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ  
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
              ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)  
               ตัวชี้วัดการป้องกันการ ทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต)  
 
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
              กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้  
              1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
จ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายในจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง  
              2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงาน  มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อย กว่า 
400 ตัวอย่าง  
             3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
            การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถ 
บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ ดังนี้  
           น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในลง
ในระบบ ITAS ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้า ข้อมูลลงใน
ระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ  ข้อมูลใน
ระบบ ITAS)  
             เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ แบบ
ส ารวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดย  
หน่วยงานควรค านึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและ การ
เผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้า มา
ตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง 
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ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับค าแนะน าจาก คณะที่
ปรึกษาการประเมินเพ่ือให้ด าเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทาน หรือสุ่ม
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ IIT 
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
          ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน     
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมปละความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า  
 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่      ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  91.91  
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  85.19 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  88.37 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.33 
ตัวชี้วัดที่ ๕  การแก้ไขปญัหาการทุจริต    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.40 
ตัวชี้วัดที่ ๖  คุณภาพการด าเนินงาน    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.35 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.30 
ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงการท างาน    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.40 
ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล      ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
ตัวชี้วัดที่ 1๐  การป้องกันการทุจริต    ไดค้ะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด   
         จากผลคะแนนของการประเมินคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปผลและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
ด้าน OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) มีตัวชี้วัด 
2 รายการ ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล      ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 1๐  การป้องกันการทุจริต    ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 
 

             ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้คะแนนเต็มทั้ง 2 ตัวชี้วัด บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลและการเผยแพร่การป้องกันการทุจริต ในสื่อหลักของหน่วยงาน 
www.khaosamokhon.go.th  แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
 
ด้าน IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีตัวชี้วัด 5 รายการ ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่      ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ  91.91 ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ     ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ  85.19  ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ     ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ  88.37  ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ  87.33  ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๕  การแก้ไขปญัหาการทุจริต    ผลคะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ  87.40  ผ่านเกณฑ์ 
             

             ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การผ่านการประเมิน จะต้อง
ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 1 – 5 มีผลการคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85  
ทุกตัวชี้วัด จะเห็นได้ว่าผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน บุคลากรผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนไม่มั่นใจกับการใช้งบประมาณ ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ การใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาต่าง ๆ ในการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การคัดสรรบุคล
การเข้ารับการฝึกอบรม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และบางส่วนเชื่อว่ามีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ   
 
ด้าน EIT แบบส ารวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency 
Assessment) มีตัวชี้วัด 3 รายการ ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ ๖  คุณภาพการด าเนินงาน    คะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ 91.35  ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร    คะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ 92.30  ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงการท างาน    คะแนนที่ได้ เท่ากับร้อยละ 87.40  ผ่านเกณฑ์  
           ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การผ่านการประเมิน จะต้องได้รับ
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๖ – ๗  มีผลการคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๙๐  
จะเห็นได้ว่าผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีความเชื่อมั่นการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด ปฏิบัติกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน และ
เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลที่ตงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อมูล ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ที่มีหลากหลายช่องทาง อีกทั้งมีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของหน่วยงานที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน ยังไม่พึงพอใจในการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  
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ผลการประเมินปีงบประมาณ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2564 
            พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 มีความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นของบุคคล
ภายในลดลง มีค่าเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน เท่ากับ 5.21 ผลการประเมินโดยรวมเกณฑ์คะแนนที่ได้เท่ากับ 
93.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมปละความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A   
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สิ่งท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 

การใช้งบประมาณ 
1.ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด 
 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นไปตามหลักโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงานแก่
บุคลากรในทุกโอกาสที่มีการจัดประชุม 
2. สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่หากได้รับมอบหมายหมาย และเมื่อมี
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมายแล้วให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้อง เข้าข่ายหลัก
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อ านาจ 

1. ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาหรือด้านการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อย
เพียงใด 
2. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อย
เพียงใด 

1. ให้ชี้แจงกับบุคลากรภายในหน่วยงาน ถึง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งาน สร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องรับ
การฝึกอบรมว่ามีความจ าเป็นหรือไม่  
 

ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 

1. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 
2. ถ้าต้องขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตถูกด้อง มากน้อยเพียงใด 
3. หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

1. เผยแพร่ประกาศการให้ยืมทรัพย์สินฯ และ
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลภายนอกเพ่ือรับทราบ
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเพ่ิมช่อง
ทางการยืมผ่านสื่อหลักของหน่วยงาน และจัด
ให้มีการตรวจสอบค าขออย่างสม่ าเสมอ  
2. การก ากับดูแลตรวจสอบให้มีการจัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชียืมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในสื่อหลักของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ 
การแก้ไขปญัหาการทุจริต 

1. ปัญหาการทุจริตในหน่วยของท่านได้รับ
การแก้ไขมากน้อยเพียงใด 
2. ในหน่วยงานมีการเฝ้าระวังการทุจริต/
การตรวจสอบการทุจริต/การลงโทษทางวินัย
เมื่อมีการทุจริตหรือไม่  
3. หน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกไปรับปรุงการท างาน
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดข้ึนในหน่วยงานท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร 
 

ในหัวข้อนี้มีผลการประเมินอยู่ระดับมาก และ
ระดับมากท่ีสุด แต่เมื่อประมวลผลอยู่ในเกณฑ์
ผ่านการประเมิน แต่เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
ควรแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ที่น่าเชื่อถือ  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๘ 

การปรับปรุงการท างาน 
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
3.หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการ/การให้บริการของหน่วยงานได้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด  
4. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด 

1. มีการพัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่
เท่าเทียมกัน เช่นการจัดให้มีบัตรคิว  
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง  
3. ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
4. จัดชุดบริการออกให้บริการนอกสถานที่ 
หรือปรับขยายเวลาการให้บริการช่วงพักเที่ยง 
5. น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่นโทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต ในการลดขั้นตอนการให้บริการ 
๖. แต่งตั้งคณะท างานระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน และตัวแทนผู้รับบริการ เพื่อสะท้อน
ปัญหา และทบทวนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         จากการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เมื่อวันที่          
15 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตัวช้ีวัดที่ต้องมีการรักษาระดับไว้  ได้แก่  
           ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  91.91  โดยก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานยึด
หลักกฎหมาย ระเบียบของทางราชการเป็นส าคัญ และต้องเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาตนเองโดย
การศึกษาหาความรู้จากหนังสือเวียนของทางราชการ หรือถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ  
            ตัวชี้วัดที่ ๖  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.35 ให้มีการสร้างมาตรฐานที่เท่า
เทียมกัน เช่นจัดล าดับการให้บริการก่อนหลัง บริการจองคิวออนไลน์  บริการรายงานผลการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตออนไลน์  
            ตวัชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.30  ให้ด าเนินงานเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยเพิ่มความถี่ของการเผยแพร่สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทางกลุ่ม Line official  และมีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
            ตวัชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
            ตัวชี้วัดที่ 1๐  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 
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มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับปีงบประมาณ 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ                            

1. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
แผนการใช้จ่ายเงิน สรุป
รายรับ – รายจ่ายเงิน
ประจ าปี ฯลฯ 
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทราบ โดยให้ระบุในวาระ
การประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน พร้อมแจ้งในที่
ประชุมว่าประชาสัมพันธ์              
เรื่องดังกล่าวไว้ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใดบ้าง 

ส านักปลัด ต.ค.64 – ก.ย.65 1. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการใช้
จ่ายเงิน สรุปรายรับ – รายจ่าย
เงินประจ าปี ฯลฯ ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานทราบ โดยให้ระบุใน
วาระการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน พร้อมแจ้งในที่
ประชุมว่าประชาสัมพันธ์              
เรื่องดังกล่าวไว้ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใดบ้าง 

2. การใช้อ านาจ 1. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ผ่านเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน อบต.
เขาสมอคอน /หนังสือเวียน
แจ้งให้พนักงานลูกจ้างฯ 
ทราบ  
2. แจ้งมาตรการคัดเลือก  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้อง
ตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และตามผลการ
วิเคราะห์ความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบล  
3. จัดประชุมพนักงาน
ท้องถิ่นเป็นประจ าต่อเนื่อง 
และให้มีการถ่ายทอด
ความรู้ทุกเดือนส าหรับส่วน
ราชการต่าง ๆ 
 
 

ทุกส่วนราชการ ต.ค.64 – ก.ย.65 1.ให้จัดแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.ให้มหีนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

3. ให้มีประกาศหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง  
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

3. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1. จัดท าขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของท่านมี
ความสะดวกมากน้อย
เพียงใด 
2. ชี้แจงถึงขั้นตอนขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ปฏิบัติงาน แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  
3. ก าชับให้กองคลัง ก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง   
 
 

กองคลัง  ต.ค.64 – ก.ย.65 1. ให้มีการเผยแพร่ประกาศการ
ให้ยืมทรัพย์สินฯ และขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ให้
พนักงาน ลูกจ้าง บุคคลภายนอกเพ่ือ
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
และเพ่ิมช่องทางการยืมผ่านสื่อหลัก
ของหน่วยงาน และจัดให้มีการ
ตรวจสอบค าขออย่างสม่ าเสมอ  
2. การก ากับดูแลตรวจสอบให้มีการ
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชี
ยืมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
เผยแพร่ในสื่อหลักของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

4.การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1. จัดท านโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต การให้หรือรับสินบน 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล ให้
หลากหลายช่องทาง  
3. ให้หน่วยงานน าผลการ
ตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกไปรับปรุงการ
ท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน  
4. มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลโครงการและ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกให้
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้างของ อบต.เพ่ิม
มากขึ้น 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ ต.ค.64 – ก.ย.65 1. มีการเผยแพร่นโยบายป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ฯ ผ่านสื่อหลักของ
หน่วยงาน และหนังสือแจ้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
  
2. มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้และสร้าง
ค ว าม เข้ า ใจ ใน ก ารด า เนิ น งาน ขอ ง
หน่วยงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเช่ือถือ 
ผ่านเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน  
www.khaosamokhon 
 
3. มีการรายงานการปฏิบัติงานตามข้อ
ทักท้วงของผู้ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก อย่างสม่ าเสมอ 
 
4. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลและตรวจรับ
งานจ้าง 

http://www.khaosamokhon/
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รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ป ี2564    
 
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

5. การปรับปรุงการท างาน 1. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออ่ืน 
ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย
เสนอแนะการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินการ/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  
4. ก าชับให้ มีการปรับปรุง
การด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น  

ทุกส่วนราชการ   ต.ค.64 – ก.ย.65 1. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด  
2. ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
3. จัดชุดบริการออกให้บริการนอก
สถานที่ หรือปรับขยายเวลาการ
ให้บริการช่วงพักเที่ยง 
4. น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่นโทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต ในการลดขั้นตอนการ
ให้บริการ 
5. แต่งตั้งคณะท างานระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน
ผู้รับบริการ เพ่ือสะท้อนปัญหา 
และทบทวนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ  
 

 


