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ค าน า 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด า เนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม              
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good.Governance).ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10.ตัวชี้วัด ได้แก่ (1).การปฏิบัติหน้าที่ (2).การใช้งบประมาณ            
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ(10) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน .(Internal).การรับรู้ของผู้รับบริการ              
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External).และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open.Data).ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น .ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  งานนิติการ ส านักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 1. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)          
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity.and.Transparency Assessment: ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โดยภาพรวมได้คะแนน 
เท่ากับร้อยละ 89.29 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A  
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดต่างๆ ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70 
  2. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.00 
  3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.73 
  4. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.66 
  5. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.75 
  6. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.16 
  7. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.02 
  8. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.82 
  9. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.48 
  10. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00  
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.70 คือ ตัวชี้วัดที่ 1                  
การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต             
ได้เท่ากับร้อยละ 75.00 
 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.70 จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ                                            
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การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (2) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ           
ใน 5 ประเด็น คือ  
  (2.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
  (2.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
  (2.3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
  (2.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  (2.5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  (3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.73 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร                 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (4) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.66 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า หน่วยงานควร
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ.และจัดท าแผนงาน                
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น            
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  (5) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.75 เป็นคะแนนจาก                
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  
      
 

ใน... 
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลา             
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ            
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียก รับสินบน อย่างไรก็ดี               
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรพัฒนาในเกี่ยวกับหน่วยงานควรมี                
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย                
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม              
ในการปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
  (6)  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.16 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ             
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
  (7) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.02 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงาน  
ได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผล .การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็น.ว่า.การประเมินและการเลื่อนระดับ
ยังขาดความเป็นธรรม 
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวท่ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
  (8) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.82 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็ นได้ว่า 
หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

  (9) ตัวชี้ วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.48 เป็นคะแนนจาก               
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่            
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์                         
  

และ 
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และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  (10) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และ (2).มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นยังไม่ครบถ้วนพอที่จะแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 

 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
  4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
  4.1.1 มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรที่ชัดเจน มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
  4.1.2 มีการลงทะเบียน และท าแบบประเมินครบถ้วนตามภารกิจ และครบตามจ านวนขั้นต่ า
ที่ก าหนดไว้ 
  4.1.3 มีการแสดงผลการประเมินที่รวดเร็ว ชัดเจน โปร่งใส และสามารถสอบทานได้ 
  4.1.4.สามารถมีข้อเสนอแนะให้บุคลากร และหน่วยงานพัฒนาตนเอง และหน่วยงาน            
ได้อย่างต่อเนื่อง 
  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้  
  4.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการเก็บรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และผู้ท า
แบบประเมินที่ชัดเจน รวมทั้งมีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
  4.2.2 มีการสร้างแบบประเมินที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีผู้คอยให้ค าแนะน าระหว่างท าแบบ
ประเมิน (ถ้าต้องการ) 
  4.2.3 มีการประเมินในข้ันตอนต่าง ๆ ครบถ้วน 
  4.2.4 แบบประเมินต้องมีพลังในการจ าแนก สามารถแยกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้ดี และที่ต้อง
ปรับปรุงออกจากกันได้ 
  4.2.5 มีความโปร่งใส และแสดงผลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น การแสดงด้วยอินโฟกราฟิก หรือ
ใช้กราฟแมงมุม (ประเมินและแสดงผลแบบรวม) 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
  การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะ คือ ให้เตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น 

  027… 
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  - 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  - 034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
  - 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
  - 037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  - 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
จึงควรมีการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดก่อนจะด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ  ก่อนที่
จะน าเข้าข้อมูลในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อนต่อไป 
 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
  เนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
75 อยู่ในระดับ.B ซึ่งประเมินจากตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
  ข้อ 034 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ต้องเป็นเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด   
  ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  
  ข้อ 037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือการบริหารความเสี่ยง ตาม ข้อ 036 
  ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ       
การเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงประเด็นตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    
 6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.หลักเกณฑ์การบรหิารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- จัดท าหลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร และหลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 

งานการเจ้าหน้าที่   มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์
การให้คุณใหโ้ทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าร้อน 

2.การแสดงเจตจ านงของ
ผู้บริหาร 

-ผู้บริหารสูงสดุแสดง
เจตจ านงในการป้องกันการ
ทุจริตต่อประชาชนและ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าร้อน 

ส านักปลดั ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตจ านงใน
การป้องกันการทุจริตด้วยตนเอง
และประกาศเจตจ านงต่อ
ประชาชนและพนักงานส่วน
ต าบล 

3.การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

-มีการจัดรายงานการควบคุม
ภายในของแต่ละส่วนงาน 
ส านักปลดั กองคลัง กองช่าง 
 

ส านักปลดั กองคลัง กองช่าง มกีารรายงานการจดัท ารายงาน
ควบคุมภายในของแตล่ะส่วน
งานให้แก่ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าร้อนทราบ 
และเปดิเผยเป็นการทั่วไปให้
ประชาชนทราบ 

มาตรา... 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
4.การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติ 

-มีการจดัท ารายงานการ
ควบคุมภายในประจ าปี 
2563 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการายงานการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน ปี 2563
และรายงานใหผู้้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าร้อนทราบ 
และเปดิเผยเป็นการทั่วไปให้
ประชาชนทราบ 

5.การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

-มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการต่อต้านการทุจริต และ
ความสามัคคีในหน่วยงาน 

งานการเจ้าหน้าที ่ การร่วมกันประกาศเจตจ านง  
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าร้อน และ
พนักงานส่วนต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าร้อน  
- กิจกรรมสวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า  
 

 


