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*********************************** 
คำนำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนำขอมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) 
การใชงบประมาณ (3) การใชอำนาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปดเผยขอมูล 
และ (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การ
รับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการประเมินครั้งนี้จะชวย
สนับสนุน  สงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภบิาล และประการ
สำคัญ  คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
 
            องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
                                                                                          ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธท่ี
สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564)    
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ให
เปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ  โดยมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 76.39 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ระดับ B 
  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ 84.96  รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.19 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับ 
รอยละ 89.14 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 86.05  ตัวชี้วัดการแกปญหา
การทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 85.78  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ คะแนนเทากับรอยละ 82.97    
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.23 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนน
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เทากับรอยละ 79.94 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 74.62  ตัวชี้วัดการปองกันการ
ทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 50.00  

  สรุปไดวา  จุดแข็งหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 94.96 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 
สวนจุดท่ีตองพัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ำสุด  คือตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  ไดเทากับรอยละ 50.00 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตำบล                
บานพลวง  ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง
และจุดท่ีตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
(1)  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่  โดยรวมไดเทากับรอยละ 94.96 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว  สะทอนใหเห็นวา  หนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตาม
หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี  หนวยงานควนใหความสำคัญมากข้ึน
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยาง
เทาเทียมกัน 

(2)  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  89.19  เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นท่ี
เกี ่ยวของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหประสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ  ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  เห็นไดวา  บุคลากรภายในหนวยงานมี
ความเชื่อม่ันตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน  อยางไรก็ดี  สิ่งท่ีควรเปนประเด็น
ในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  คือ  หนวยงานควรใหความสำคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีบางกลุมตัวอยางจากการประเมินท่ีใหความคิดเห็นวา
การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเปนธรรม 

(3)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  89.14  เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรู ของผู ร ับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื ่อสารในประเด็นที ่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื ่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน  เห็นไดวาหนวยงานใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดเสีย 
สามารถสงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน  การใหบริการ  และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล  
สงสัยไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้  ยังควรสรางการรับรูเกี ่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย  ซ่ึงสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผู
มีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.05 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานของตนเอง
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หรือนำไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก  เห็นไดวา  หนวยงานจะควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมคะแนนเทากับรอยละ  85.78 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  เห็นไดวา
หนวยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำ
แผนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยาง
เปนรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน  ที่จะตอง
ทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย  และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน  ในการ
รองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย  รวมท้ังหนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง  ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหนวยงาน  รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรบัปรุงการทำงานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 
3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ำกวารอยละ 85) จำนวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.97  เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ  นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพร
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตามวัตถุประสงคและไม
เอื ้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทำงาน
ลวงเวลา  คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดดุวย  
เห็นไดวา  หนวยงานควรใหความสำคัญ  กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  82.23 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นไดวา  หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย  
ทั้งนี้  นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ้นแลว  ยังควรใหความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 79.94 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดำเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่  ของเจาหนาที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด  เห็นไดวา  ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว  มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน
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แกผูรับบริการ  ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  และไมพบวามีการเรียกรับ
สินบน  อยางไรก็ดี  สิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น  ควรพัฒนาเกี่ยวกับ
หนวยงานควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอยางชัดเจน  ควรเผยแพรขอมูลท่ีเขาถึง
ไดงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย  ควรเปดโอกาสใหผูรับบริการ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  การบริการใหเกิดความโปรงใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานใหดีข้ึน 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  74.62 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ใหสาธารณชนไดทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน  ไดแก  ขอมูลพื้นฐาน  ขาวประชาสัมพันธ และ
การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน  และการใหบริการ  (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ  ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
(4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การ
สงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  และการเปดโอกาสใหเกิดการมี
สวนรวม  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหนวยงาน เห็นไดวา หนวยงานควรมีการเผยแพรการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ
เปนปจจุบนั 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 50.00 เปนคะแนน
จากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต  ไดแก เจตจำนงสุจริต
ของผู บริหาร การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน
เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
4.1  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน

เทากับรอยละ  87.79  สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การ
แกไขปญหาการ
ทุจริต 

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน
ตอการแกไขปญหาการทุจร ิตของ
หนวยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวของกับ
การใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุด
ในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง 

มีการเฝ าระว ัง ตรวจสอบการท ุจริต
ภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการ
ตรวจสอบของ ฝายตรวจสอบจากท้ัง
ภ าย ในและภายนอกหน  ว ย ง าน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื ่อปองกันการ
ทุจริต 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนสียภายนอก (External)  ไดคะแนน
เทากับรอยละ 83.77  สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพ
การดำเนินงาน 

การรับรู ของผู ร ับบริการ ผู มาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
ต อการค ุณภาพการดำเน ินงานใน
ประเด็นที ่ เก ี ่ยวของกับการปฏิบ ัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ี 

มีมาตรการลดขั ้นตอนในการใหบริการ 
เช น การใหบริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การใหบริการโดยใชระบบ 
IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

 
4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 

62.31 สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ปองกันการทุจริต 

- การแสดงขอมูลผลการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื่อสงเสริมความโปรง  
ของหนวยงาน  
- การแสดงการว ิ เคราะห ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื ่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน โดยมีขอมูลรายละเอียด
การนำมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานไปสู การ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนการ
ดำเนินการในปท่ีรับการประเมิน 
- แสดงการว ิเคราะหผลการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร  ง ใส ในการ 
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของปท่ี
ผ านมา โดยมีข อม ูลรายละเอียดการ
วิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปน
ขอบกพรองหรือจุดออนที ่จะตองแกไข
โดยเรงดวนที่มีความสอดคลองกับผลการ
ประเมินฯ ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน 
แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบ ัต ิของหนวยงาน เป นต น และมี
มาตรการเพื ่อข ับเคล ื ่อนการส งเสริม
ค ุณธรรมและความโปร  ง ใส  ภายใน
หนวยงานใหดีขึ ้น ซึ่งสอดคลองตามผล
การวิเคราะหผลการประเมินฯ 
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5. ประเด็นท่ีตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด  

  คือ  ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต  ซ่ึงไดคะแนนเทากับรอยละ  50  ซ่ึงประเมินการเผยแพร
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผย การดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหารการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรม องคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายใน เพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ปองกันการทุจริต 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100 
O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 100 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ
ทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 

100 

O41 รายงานผลการดำเน ินการป องก ันการท ุจริต
ประจำป 

100 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

0.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงาน 

0.00 

  ผลการประเมินขางตน  ชี้ใหเห็นวา  สิ่งท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  คือ  หนวยงาน
ควรใหความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปองกันการทุจริต  โดยหนวยงานนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงาน และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น  ซ่ึง
สอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมิน  แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจชองของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน  โดยสามารถเขาถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน  
โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป  เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติ 
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6. ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีข้ึน 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การใชทรัพยส ินของราชการ     
ท่ีถูกตอง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

กองคลัง รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

2. ให ความร ู  เก ี ่ ยวก ับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

สำนักปลดั 

3. การปร ับปร ุงพ ัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการผูมา
ต ิดต อราชการที ่ เป นไปตาม
ข้ันตอนระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ทบทวน  ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคูมือ มาตรฐานการ
ใหบริการประชาชน 
- รณรงคพัฒนาจิตสำนึกการใหบริการ
กับเจาหนาท่ี 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

4. เปดโอกาสใหผู ร ับบริการ  
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
ส วนรวมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

- ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน  
การใหขอเสนอแนะเพื่อใหบุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

สำนักปลดั 

5. ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย /
มาตรการ ตางๆของ อบต.บาน
พลวง 
5.1. นโยบาย/มาตรการ เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม 
และความโปรงใส ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
5.2.นโยบาย/มาตรการ เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม
จร ิยธรรม และความโปรงใส 
ตามแนวทางการ  ประ เมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 
5.3.มาตรการการใชดุลยพินิจ
และอำนาจหนาที่ใหเปนไปตาม
ห ล ั ก ก า ร บ ร ิ ห า ร ก ิ จ ก า ร
บานเมืองท่ีดี 
 

- จัดทำประกาศ 
- ประชาสัมพันธทางว็ปไซค 

 

สำนักปลดั 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
5.4 มาตรการในการสราง
จิตสำนึกและความตระหนักแก
บุคลากรท้ังผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน และ
ขาราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2565 
5.5. มาตรการปองกันการรับ
สินบน 
5.6.มาตรการปองกันขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
5.7 มาตรการเผยแพรขอมลูตอ
สาธารณะ 
5.8 มาตรการสงเสรมิความ
โปรงใสในการจดัซื้อจัดจาง  
5.9 มาตรการใหผูมีสวนไดเสีย
มีสวนรวมในการปองกันทุจริต  
5.10 นโยบาย/มาตรการ เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม 
และความโปรงใส ตามแนวทาง
การประเมินคณุธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
 

- จัดทำประกาศ 
- ประชาสัมพันธทางว็ปไซค 

 

สำนักปลดั รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ 

 


