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องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
*************************** 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ   
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้  
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ 
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  
                  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
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๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนา เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อย่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว       
อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                   
บางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.41 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.50 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.95 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อการ
คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.95 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 84.69 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.93 ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.47 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.27 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.50 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 22.88 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25   

สรุปได้ว่า จดุแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.50 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัด
การการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ร้อยละ 6.25 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 8๐) จ านวน 7 ตัวข้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.50 เป็นคะแนน จาก
บุคลากรภายในหน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความ
รับผิดชอบและมีคุณธรรม    
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(2) ตัวชี้จัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.95 เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยว
ช้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมิความเชื่อมั่น ต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.95 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ 
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือ
ข้อมูล       สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(4) ตัวชี้จัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.69 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล
ที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.93 เป็น
คะแนนจากการประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มี
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

(6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.47 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวช้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน 
ได้มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
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(7) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.43 เป็นคะแนน 

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่
เอ้ือประโยชน์แกต่นเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ 8๐ ) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้จัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.50 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(2) ตัวชี้จัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 22.88 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 6.25 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงค์สุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม          
ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน 
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 85.22 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ และการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 (๒) หน่วยงานมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
(3) หน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง  

(๑) จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การยืมทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ,
มีแบบการขออนุญาต/การขออนุมัติ
ยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน 
(2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
(3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ มี
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้
ประชาชนทราบ 
(4 )  มี การก าหนดกลไกในการ
ตรวจสอบการด าเนินการตามคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด  
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ 86.38  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่มี
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน        
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

(๑) คุณภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที ่ 
(๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
(3) หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว  
(4) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด า เนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 (5) หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ มีความโปร่งใสมากขึ้น 

(๑) จัดท าระบบบริการเชิงรุก จัดชุด
บริการ เคลื่ อนที่ ให้บริ การนอก
สถานที่ เช่น การจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการ
ให้บริการช่วงพักเท่ียง 
(2) จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(3) ผู้บริหารจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ข้ อ เ ส น อแ น ะ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างาน คุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้น 
(4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
พัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส     
มีประสิทธิภาพ 
(5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริการโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ ใช้ ในการท างานให้ เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้
งาน และเกิดความคุ้มค่า 
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๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 14.57                      
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็น
ปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

 
5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับต่อต้านการทุจริต 

จั ดท า เ จ ตจ า น ง ในกา ร
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักงานปลัด รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2. มาตรการป้องกันการ

ทุจ ริ ต ในหน่ วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการส่ ง เสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต.บางแก้ว 
2. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการตรวจสอบ ใช้
ดุล พินิจ เ พ่ือป้องกันการ
ทุจริตของ อบต.บางแก้ว 
3. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 
4. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 
5. จัดท า/ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

ส านักงานปลัด 

3. หน่วยงานมีการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภ า ย น อก ห น่ ว ย ง า น ไป
ปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน   
2. น าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 
4.ปรับปรุงการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ
สาธารณะให้มีช่องทางที่
หลากหลายเข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน ปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล
เว็บไซต์ เฟชบุ๊ค ไลน์ของ 
อบต. 
2.จัดท าแนวปฏิบัติการส่ง
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์หน้าหลักของ 
อบต. 
3.ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

5.หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่
ชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
 

1 . แ ต่ ง ตั้ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
รับผิ ดชอบจุด ให้บริ การ
ประชาชนเพ่ือชี้แจงและ
ตอบค าถาม ข้อสงสัยการ
ด าเนินงานของ อบต.บาง
แก้ว 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 


