
 
 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

 จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางจาก ประจ าปี   พ.ศ.2563  ผลคะแนนการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 

1 จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50)  จ านวน 9  ตัวชี้วัด  คือ 
 

1. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.83  เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายใน ( IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามข้ันตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด/เป็นไป
อย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม ไม่มีการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 

2.ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  70.49 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ 1.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  2.การ
บริหารงาน ได้แก่  แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  3.การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  4.การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ 5.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.27 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน (EIT) ต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน   

4. ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.82  เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ( IIT) ต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มี
ลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าท างานล่วงเวลา หรือค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานรวมถึงการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 

5. … 



-2- 
 

5. ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  73.16  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT)  ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานโดยประเมินจาก
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต  การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต  
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย  
ความเชื่อมั่นต่อช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  และการน าผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต  อย่างไรก็ดี ประเด็นท่ี
ควรมีการพัฒนาให้หน่วยงานดีย่ิงขึ้น คือ การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และควรให้ความส าคัญกับการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายตรวจสอบภายนอกไปปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

6. ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.90  เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายใน ( IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  ประเด็นท่ีควรมีการ
พัฒนาให้หน่วยงานได้คะแนนดียิ่งขึ้น คือ การจัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ
บทบาท อ านาจและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ รวมทั้งการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการท างาน ให้มี
ความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ประสบการณ์ ทักษะ ท่ี
จ าเป็น  โดยไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง ไม่มีอคติ และไม่ก้าวก่ายในงานที่ได้มอบหมายไปแล้ว  และมีความเป็นธรรมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานจริง 

 

7.ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.01 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ( EIT)  ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง ประเด็นท่ีควรมีการพัฒนาให้หน่วยงานได้คะแนนดียิ่งขึ้น คือ การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  
เช่น จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน
ตลอดระยะเวลาท าการ  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยจัดให้มีช่องทาง
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ.ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

8.ตัวช้ีวัดคุณภาพการปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.93  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคคลภายนอก ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ( EIT) ต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน   

2 จุดที่... 
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2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 20)  จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
 

1. ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  1.การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แต่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต และ 2.
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

2. ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.87 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ( IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยประเมินจาก
พฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ และการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  ประเด็นท่ีควรมีการพัฒนาให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรมี
การก าหนดแนวปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปิดเผย และ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ได้คะแนนร้อยละ 
76.71 อยู่ในระดับ B ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
โปร่งใส ตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  และยังพบว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง
ต่อการรับสินบนในอนาคต  

2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ได้คะแนนร้อย
ละ 82.40อยู่ในระดับ B ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้   
 


