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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดั บมาตรฐาน         
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่       
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต      
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน       
ของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลคลองม่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้  
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลคลองม่วง 
มิถุนายน 2563 
 
 
 
 
 



  

1. หลักการและเหตุผล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า   
“การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม      

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.71 คะแนน ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ E ตามรายละเอียด ดังนี้ 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.28 

2 การใช้อ านาจ 85.48 

3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.93 

4 การใช้งบประมาณ 81.90 

5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.74 

6 การปรับปรุงการท างาน 73.59 

7 คุณภาพการด าเนินงาน 72.02 

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 69.86 

9 การเปิดเผยข้อมูล 20.30 

10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

 
สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.28 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การ

ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด และไม่ได้คะแนนเลย คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 20.30 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00       

 
 
 



  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล

คลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.28 เป็นคะแนน จาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง       
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด า เนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น      
ในเรื่องการมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเอง รวมถึงปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน และยึดหลักความโปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอน ระยะเวลาที่ก าหนด  

(๒) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.48 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์     
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า
ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นส าคัญ 

(๓) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.93 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญ ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง            
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน      
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่อง
การน าผลการตรวจสอบทั้งจากภายนอกและภายในหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน และให้ความส าคัญด้านการร้องเรียนทุกกระบวนการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับ      
ผู้ร้องเป็นส าคัญ 

(๔) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.90 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง      
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ



  

ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายที่ก าหนดยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสที่จะไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

(๕) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.74 
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย อย่างไรก็ดีหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในเรื่องการ
อ านวยความสะดวกและความถูกต้องของขั้นตอนและวิธีการในการบริการเรื่องการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการมากขึ้น รวมถึงจัดท าแผนผังหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนการยืม
ทรัพย์สินที่ถูกต้องให้ครอบคลุ่ม และให้ความส าคัญเรื่องการก าดับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  
(๑) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.59 เป็น

คะแนน จากการประเมินจากการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ     
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ในจุดที่ต้องพัฒนาตัวชี้วัดนี้หน่วยงานต้องให้ความส าคัญ คุณภาพ
การปฏิบัติงาน และการให้บริการผู้มาติดต่อราชการมากข้ึน  มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แนะน าและแสดง
ความเห็นต่อการรับการบริการจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นส่วนส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอน ภารกิจ งาน กิจกรรม/โครงการ ให้มีศักยภาพ
ยิ่งขึ้น 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.02 เป็น
คะแนนจากการประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด า เนินงาน          
ในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลักไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลการประเมินถือว่าอยู่ใน



  

ระดับที่ต้องพัฒนาให้มีระดับผลการประเมินสูงขึ้น หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริการแก่ผู้มารับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  

(๓) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะนนเท่ากับร้อยละ 69.86  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ  เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของ หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณี ที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ  ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หน่วยงานควรเน้นและให้ความส าคัญพัฒนา
ด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น เน้นช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการทุจริตให้มี
ช่องทางการแจ้งได้หลายช่องทาง พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกา ร
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน รวดเร็วยิ่งขึ้น 

(๔) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 20.30 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส  ในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการพัฒนาเร่งด่วน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน จากผล
การประเมินหน่วยงานต้องเร่งพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วนเนื่องจากจากผลตรวจสอบยังไม่ปรากฎการ
เปิดเผยข้อมูล หน่วยงานควรก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตามประเด็นการประเมินแต่ละ
ตัวชี้วัด โดยให้มีหน้าที่ประสาน งานในส่วนราชการที่เก่ียวข้องที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน
เพ่ือน าข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงและให้หน่วยตรวจประเมินเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การประเมินยิ่งขึ้น 

(๕) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วงไม่ได้
คะแนนจากการประเมิน เนื่องการผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานในระบบ ITAS (ด้าน OIT) เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร          
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาเร่งด่วน เพ่ือให้การเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานควรให้ความส าคัญด้านการป้องกันการทุจริตโดนเร่งด่วน         



  

โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือน าข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงและให้หน่วย
ตรวจประเมินเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินยิ่งขึ้น 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาข้อมูลประเด็นการประเมินให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก าหนด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่(ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม /

ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล            
ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สังกัดส านัก/กอง หมายเหตุ 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   1. ด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลตามท่ี
ก าหนด 
2. รายงานความ
คืบหน้าและ
สรุปผล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน   
 O1 โครงสร้าง งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 
 O3 อ านาจหน้าที่ งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

 O5 ข้อมูลการติดต่อ งานธุรการ ส านักปลัด 
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 
 การประชาสัมพันธ์   
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   

 O8 ช่องทางที่บุคคลภายนอก
สอบถามข้อมูล (Q / A) 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กองทุกส่วน
ราชการ 

 O9 เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กองทุกส่วน
ราชการ 

9.2 การบริหารงาน   
การด าเนินงาน   
 O10 แผนด าเนินงานประจ าปี งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
 O11 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประจ ารอบ 6 เดือน 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

 O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

การปฏิบัติงาน   
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

การให้บริการ   
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ  

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานธุรการ ส านักปลัด 
 O16 รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ 

งานธุรการ ส านักปลัด 



  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานทีร่ับผิดชอบเตรียม/ 
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล        

ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สังกัดส านัก/กอง หมายเหตุ 

O17 E-Service ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กองทุกส่วน
ราชการ 

1. ด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลตามท่ี
ก าหนด 
2. รายงานความ
คืบหน้าและ
สรุปผล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
แผนการ ใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจ าปี 

  

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

งานการเงินและบัญชี กองคลัง 

O19 รายงานการก ากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหารพัสดุประจ าปี 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง 

9 .4  ก า รบริ ห า รและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

  

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 

O26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 

O28 รายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
การจัดการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

  



  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/ 
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล        

ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สังกัดส านัก/กอง หมายเหตุ 

O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการ
เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยนการทุ จ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 1. ด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลตามท่ี
ก าหนด 
2. รายงานความ
คืบหน้าและ
สรุปผล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี       
ส่วนร่วม 

  

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น  

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กองทุกส่วน
ราชการ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

ผู้ดูแลระบบ ส านัก/กองทุกส่วน
ราชการ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม/ 
ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูล      

ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สังกัดส านัก/กอง หมายเหตุ 

10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

  1. ด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลตามท่ี
ก าหนด 
2. รายงานความ
คืบหน้าและ
สรุปผล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 
การปร ะ เ มินความ เสี่ ย ง เพื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

  

O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

แผนการป้องกันการทุจริต   
O39 แผนการป้องกันการทุจริต 
 
 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 



  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ (ข้อมูล) งานที่รับผิดชอบเตรียม 
ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูล       

ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 

สังกัดส านัก/กอง หมายเหตุ 

O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 1. ด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 
ด้านข้อมูลตามท่ี
ก าหนด 
2. รายงานความ
คืบหน้าและ
สรุปผล ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ 

O41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตปะจ าปี 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด 

10.2 มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

  

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

  

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

หัวหน้าส านักปลัด ส านักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 


