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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

....................................... 
1. ความเปนมา 

 นโยบายรัฐบาลกําหนด เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุวา ใหหนวยงาน

ภาครัฐทุกหนวยงานใหความสําคัญรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สํานักงาน 

ป.ป.ช. กําหนด ในการปองกันการทุจริต ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เปนกลยุทธ

ที่สําคัญในการปองกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อใหหนวยงานภาครัฐซึ่งถือเปนกลไกหนึ่งในกระบวนการทุจริตนั้น ไดมีการ

ดําเนินงาน อยางโปรงใสและ เกิดการปองกันประเด็นเสี่ยงหรือชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริตและสามารถยับยั้ง

การทุจริตที่อาจ เกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ ซึ่งเมื่อหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกก็

จะทํา ใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงไดในที่สุด  

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ ประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการ 

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) หนวยงาน ภาครัฐและดัชนีวัดความโปรงใส

ของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. เขาดวยกัน เพื่อใหการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงาน 

ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเปนการสรางเครื่องมือการ ประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ 

(Perception Based) และหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) เขาดวยกัน โดยมุงหวังใหเกิดการบริหารงานที่

โปรงใสและเปนธรรมในองคกรปกครอง สวนทองถิ่น และการจัดระดับของ Integrity Assessment ตามผลที่ไดรับ

จากการประเมินดังกลาวเพื่อใช ในการกําหนดนโยบาย การสงเสริมธรรมา ภิบาลและปองกันการทุจริต พัฒนา

คุณธรรมและความโปรงใส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีภาพลักษณที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสูการสราง

ความรวมมือและ การสรางเครือขายในการตอตานการทุจริตอยางเปนระบบ และสงผลดีตอการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส นํามาซึ่งคุณประโยชนสุขตอประชาชน และ

ประเทศชาติตอไป 

. 

 

                                                                      /ในปงบประมาณ 2562... 



                                                   -2 - 

   ในปงบประมาณ 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

1. การปฏิบัติหนาที่ 

2. การใชงบประมาณ 

3. การใชอํานาจ 

4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 

9. การเปดเผยขอมูล 

10. การปองกันการทุจริต 

 

   เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ไดแก 

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparancy 

Assessment:IIT)  

    มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอหนวยงานของ   

ตนเองประกอบดวย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparancy 

Assessment:EIT)  

     มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่

ประเมิน  ประกอบดวยตัวชี้วดัคุณภาพดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิมธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ

ทํางาน 

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency 

Assessment : OIT) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพื่อให 

ประชาชนสามารถเขาถึงได ประกอบดวยตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
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2. ประเมิน ITA  ปงบประมาณ 2562  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ อบต.ควนเมา ในภาพรวมไดคะแนน     

รอยละ 85.68  ระดับผลคะแนนอยูในระดบั A (Good) ซึ่งจําแนกตามขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ไดเรียง

ตามลําดับคะแนนสูงสุดไปต่ําสุดได  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ 96.95 

2. การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 93.75   

3. การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 93.43 

4. การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 93.41 

5. การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนรอยละ 93.25 

6. การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 93.06 

7. การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 84.42 

8. คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละ 78.27 

9. การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนรอยละ 73.39 

10. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ 68.75 

   

3. การวิเคราะหขอมูล 

     จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลควนเมา 

อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจําปงบประมาณ 2562  สามารถวิเคราะหไดดังนี้  

      หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ใหเห็นวาบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นใน

การดําเนินงานที่โปรงใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบงชี้ใหเห็นวา หนวยงานคอนขางให

ความสําคัญกับการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนบุคคล นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานยัง

สะทอนวาบุคลากรภายในหนวยงานสวนใหญไมมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ ซึ่งถือ

เปนความเสี่ยงตอการรับสินบนในอนาคต ในสวนของการใชจายเงินงบประมาณ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในสวนใหญ

สะทอนวาหนวยงานมีปญหาเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณเพื่อประโยชนของพวกพองนอยมาก โดยกระบวนการ

จัดทํางบประมาณเปนไปดวยความโปรงใส มีการใชจายงบประมาณอยางตรงไปตรงมา ไมบิดเบือนไปจากวัตถุประสงค 

ในขณะที่ผูบริหารในองคการเปนแบบอยางที่ดีในการใชอํานาจอยางเปนธรรม ซึ่งทําใหบุคลากรภายในหนวยงานสวน

ใหญเชื่อม่ันวาจะเปนปจจัยสําคัญทําใหหนวยงานลดปจจัยเสี่ยง  ในการทุจริต รวมถึงสามารถสรางกลไกการปองกัน

แกไขปญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ    
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ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับพอใช (Fair) ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการยังคงมีความเชื่อม่ันใน

คุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน แตอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก  ในสวนของประสิทธิภาพ

การสื่อสาร แมหนวยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แตขาวสารอาจยังไมเปนปจจุบันมากนัก นอกจากนี้ แมจะมี

ความพยายามปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการใหบริการที่มีคุณภาพ แตยังไมเกิดประสิทธิผล

เทาที่ควร  ซึ่งสิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับพอใช โดยควรดําเนินการอยาง

เขมขนมากขึ้น คือ 1) การพัฒนาใหเจาหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูติดตอดวยความโปรงใส เปนไป

ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด 2) ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน  

3) พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานให

ดีขึ้น  

 เมื่อพิจารณา OIT หนวยงานมีคะแนนอยูในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผย

ขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลทั้งหมดแสดงถึงความ

พยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได  ทั้งนี้ หากหนวยงาน

วางแผนการดําเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะ

ชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่พบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ  นาจะ

ทําใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล     มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่

แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะตองมีการพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดในดานการปฏิบัติหนาที่ การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการ ปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง ในองคการบริหารสวนตําบลควนเมา ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 96.95 อยูใน

ระดับที่มากหรือระดับ A แสดงใหเห็นบุคลากรในหนวยงานสวนใหญปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไม

วาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอทีรู่จักเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติอยางมุงมั่น เต็มความสามารถและ

มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ไมเรียกรับผลประโยชนและใหผลประโยชนอื่นใดตอบุคคลภายนอก 

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

ผลการประเมินดานการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ซึ่งวัดจากการรับรูของ

บุคลากรภายในหนวยงานตอการ ดําเนินการตาง ๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลควนเมา ไดคะแนนรอยละ 93.06 

ซึ่งอยูในระดับที่มากหรือระดับ A ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชจายงบประมาณนับตั้งแตการจัดทําแผน การใชจาย

งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา 

เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพอง    

                                                                                      /ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ... 
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  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ 

ผลการประเมินดานการใชอํานาจ  ซึ่งวัดจากการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานขององคการบริหารสวน

ตําบลควนเมา ตอการใช อํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.41 อยูในระดับที่มากหรือ

ระดับ A ซึ่งมีคาคะแนนที่ไดมากที่สุดในดานการบริหารบุคคลของหนวยงาน คือ ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการ

ใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต   ไดคะแนน 100 สวนประเด็นที่ไดคะแนนต่ําสุดคือ ดาน

การมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา มีการมอบหมายงานอยางเปนธรรม   ไดคะแนน 88.26 แนวทางแกไขคือ

จะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 

ผลการประเมินดานการใชทรัพยสินของทางราชการ ซึ่งวัดจากการรับรูของบุคลากรภายในองคการบริหาร

สวนตําบลควนเมา ตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.25 หรือระดับ A ประเด็นที่ได

คะแนนมากท่ีสุดอยูที่รอยละ  98.94 เกี่ยวกับบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนไมมีการเอาทรัพยสินของทางราชการไป

ใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงาน  สวนประเด็นที่ไดคะแนนต่ําสุดอยูที่รอยละ 84.00 ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับการยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขออนุญาตอยางถูกตอง ซึ่งหนวยงาน

จะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ผลการประเมินดานการแกไขปญหาการทุจริต ซึ่งวัดจากการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานองคการ

บริหารสวนตําบลควนเมา ตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.43 หรือระดับ A 

ประเด็นทีไ่ดคะแนนสูงสุดอยูที่ รอยละ 95.74  ในสวนผูบริหารสูงสุด  ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต สวน

ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําสุดอยูที่รอยละ 92.02 เกี่ยวกับแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน                                                                       

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

ผลการประเมินดานคุณภาพการดําเนินงานซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผู

มีสวนได สวนเสีย กับองคการบริหารสวนตําบลควนเมา ตอคุณภาพการดําเนินงาน ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.27 

หรือระดับ B  ในประเด็นที่ไดคะแนนมากที่สุดอยูที่ รอยละ 98.83   โดยบุคคลภายนอกที่มาติดตอราชการกับ

องคการบริหารสวนตําบลควนเมา ไมเคยถูกเจาหนาที่เรียกเก็บเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ เพื่อแลกกับการ

ปฏิบัติงาน จะเห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดตาม

หลักมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวก

พองอยูเหนือประโยชนสาธารณะ  ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําสุดอยูที่รอยละ 92.02 เกี่ยวกับเจาหนาที่ของหนวยงานที ่

ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางไมเทาเทียมกัน  ซึ่งหนวยงานจะตองบอกกลาวกับ

พนักงานใหดําเนินการใหมีความเทาเทียมและท่ัวถึง ตอประชาชนที่มาติดตอราชการ 

 

/ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ … 
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  ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารเปนตัวชี้วัดทีป่ระเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน

ไดสวนเสียกับองคการบริหารสวนตําบลควนเมา ตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 68.75 หรือ

ระดับ C ซึ่งประเด็นที่ไดคะแนนสูงสุดอยูที่รอยละ  84.21 ในประเด็นชองทางการรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการใหบริการ และชองทางการรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน จะเห็นวา

หนวยงานใหความสําคัญการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ 

รวมทั้งจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

การใชบริการ ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย อยางมีประสิทธิภาพ  ประเด็น

ที่ไดคะแนนต่ําสุดอยูที่รอยละ 61.40  เกี่ยวกับชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทํางาน 

ผลการประเมินการปรับปรุงระบบการทํางานเปนการประเมินการรับรูของผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี

สวน ไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

73.39 หรือระดับ B  ซึ่งในประเด็นที่ไดคะแนนสูงสุดรอยละ 96.49 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชใน

การดําเนินงานหรือการใหบริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และการเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมี

สวนไดเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานหรือการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนเมา ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานหรือการใหบริการใหดีขึ้น  ประเด็นที่ไดคะแนนต่ําสุดอยูที่รอยละ 63.88  เกี่ยวกับการเปด

โอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล 

ผลการประเมินดานการเปดเผยขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา  ไดคะแนนรอยละ 83.42 หรือ

อยูในระดับ A ซึ่งเปนการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซดของ องคการบริหารสวนตําบลควนเมา ให

สาธารณชนรับทราบ ในประเด็นตาง ๆใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล  

(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ  

 

 

                                                                                             /(4) การบริหาร ... 
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(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(5) และการสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นดังกลาวขางตน แสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ

ดําเนินการหนวยงาน 

           ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

ผลการประเมินดานการปองกันการทุจริตของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลควนเมาไดคะแนนรอยละ 

100 หรือในระดับ AA  ซึ่งเปนการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการ

ดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ

ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการมาตรการภายในเพื่อ

สงเสริมความโปรงใสและการปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของ

หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได 

สรุปผลการประเมิน 

-หนวยงานมีคะแนน IIT (วัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน)  อยูในระดับดีมาก        

(Very Good) บง ชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสูการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล  

  ประเด็นที่ควรพัฒนาใหดีขึ้น 

    ประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน คือ 

 1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยมีขั้นตอนและ 

ระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 

 2) การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป  

3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ  

4) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย  โดยมี

มาตรการคุมครองผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ    
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  -ในสวนของ EIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก) มีคะแนนอยูในระดับพอใช 

(Fair) ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลัก 

ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยาง

ตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับ

สินบน ทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอื่นๆ ทีอ่าจคํานวณเปนเงินได  

 ประเด็นการพัฒนาใหดีขึ้น 

 สําหรับหนวยงานที่ไดคะแนนในระดับดี โดยควรดําเนินการอยางเขมขนมากขึ้น คือ ควรมี 

การเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของ

หนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร พัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพื่อ

ปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดีข้ึน  

เมื่อพิจารณา OIT  (การเปดเผยขอมูลขาวสาร) หนวยงานมีคะแนนอยูในระดับดีมาก (Very  

Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปน

ปจจุบัน ซึ่งการเผยแพรขอมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงาน

ใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได   

     ประเด็นที่ควรพัฒนาใหดีขึ้น 

  หากหนวยงานวางแผนการดําเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผย  

ขอมูลสาธารณะในชุดขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่พบวายังไมเผยแพร

เปนปจจุบันมากที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ หากแกไข นาจะทําใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสู

ระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล 
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