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ค าน า 

 
 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การป้องกันการทุจริต (2) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต (3) การปฏิบัติหน้าที่ (4) การใช้อ านาจ (5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6) การเปิดเผยข้อมูล  
(7) การใช้งบประมาณ  (8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (9) คุณภาพการด าเนินงาน  และ (10) การปรับปรุงการ
ท างาน  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
  
 
 
 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
                      หน้า 

 
1. หลักการและเหตุผล           1 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ     1 
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานฯ  
    ประจ าปีงบประมาณ  2563         2 
4. สรุปประเด็นตัวช้ีวัดทีจ่ะต้องพัฒนา        5 
5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานให้ดีขึ้น          5 
6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
    ประจ าปีงบประมาณ  2564         7 
7. การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ       8 
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ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอทา่วุ้ง  จังหวดัลพบุรี 
------------------------------------------------------ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน 
แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อีก
ทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธที่ส าคัญในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือ
ช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ใน
ที่สุด 

 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ อ าเภอ   
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  91.31 คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า   
- ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙6.36  
- ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  90.85  
- ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙5.9๙    
- ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.๑4 
- ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙7.30  
- ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘4.๗1  
- ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘5.19  
- ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗7.5๘  
- ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙1.00  
- ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  100  
สรุปได้ว่า  ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกัน 

การทุจริต  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการท างาน  ได้เท่ากับร้อยละ  77.58  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามประกาศส านักงาน ป.ป.ช.  ลงวันที่  28 กันยายน 2563  ซึ่งคณะที่ปรึกษา
ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ  2563” พบว่า  ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด  คือ  แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น  10  ตัวชี้วัด  มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 
คะแนนขึ้นไป)  คือ แบบวัด IIT และ OIT  ซ่ึงสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และง่ายต่อ
การเข้าถึง  ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  ดังต่อไปนี้  แบบวัด EIT  เป็นการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และไม่เลือก
ปฏิบัติ  จึงควรด าเนินการ  ดังนี้   
  (1) คุณภาพการด าเนินงาน  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ  อย่างทั่วถึง  และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ   
  (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
  (3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
 
3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
    ประจ าปีงบประมาณ  2563     

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 7 ตัวช้ีวัด คือ  
 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม  
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ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(2)  ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.30  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  มีการจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม  
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้ องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริต  มีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(3)  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙6.36  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่  มีการประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ 
ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ  

(4)  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙5.9๙  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล
ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง เห็น
ได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา 

 (๕)  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙2.๑4 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน  ไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

(6)  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙1  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน  5 ประเด็น  คือ  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และ 
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน   

(7)  ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.85  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ  นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้   

มีข้อสังเกตว่า ในตัวชี้วัดที่ 2 ข้อ I7  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีมีผลคะแนนเพียง  
63.31  ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้น้อยที่สุดในแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  แต่ผลคะแนนแบบวัด OIT 
ข้อ O18 ได้คะแนนการเปิดเผยแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีถึง 100 คะแนน  สะท้อนให้เห็นว่า
บุคลากรในหน่วยงานไม่เห็นความส าคัญหรือสนใจในข้อมูล  อาจเนื่องจากต าแหน่งงานที่ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  มีจุดแข็งที่มีคะแนนตัวชี้วัดเกิน 
ร้อยละ 90 จ านวน  7 ตัวชี้วัด  ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์
ยังต้องรกัษาระดับมาตรฐานให้ดีเช่นเดิม หรืออาจยกระดับให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหากสามารถท าได้ 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ  
 

(๑)  ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.19  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
ผ่านช่องทางหลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน  โดนข้อมูลที่เผยแพร่ จะต้องครบถ้วน  และเป็น
ปัจจุบัน  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  มีการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าคะแนนตัวชี้วัดในข้อนี้จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85 แต่
ผ่านเพียง 0.19  เท่านั้น  จึงเป็นเหตุผลที่หน่วยงานจะต้องพัฒนาตัวขี้วัดนี้ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
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(๒)  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘4.๗1  เป็น 

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด   และเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ  เช่นการจัดให้มีบัตรคิว เห็นได้
ว่า หน่วยงานจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดบังข้อมูล  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานของหน่วยงานได้ยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  

(๓)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗7.58  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ  ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากขึ้นด้วย 

 
4. สรุปประเด็นตัวช้ีวัดที่จะต้องพัฒนา 
 

       จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ข้างต้น  สรุปได้ว่าหน่วยงานมี
ประเด็นตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนา  คือ   

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน     ซ่ึงได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘4.๗1  
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร    ซ่ึงได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.19   
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน     ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.5๘   
ซ่ึงเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายนอก (External)  
 
5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
 

5.1  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ในแต่
ละตัวชี้วัด ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙0  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น  และแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  

 

5.2  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ใน
แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90  โดยตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 8๕  มีเพียงตัวชี้วัดที่ 7  เท่านั้น  
อย่างไรก็ดี  ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ ๖  
คุณภาพการด าเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
(๒ )  การปฏิ บั ติ ง าน / ให้ บริ ก ารแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
 

(๑) มีการพัฒนาการบริการสร้างมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน เช่นการจัดให้มีบัตรคิว  
(๒) ก าชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอน
การให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึง 
(3) ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้ เ กี่ ยวกับการปฏิบัติ งานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7   
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(๑) เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงง่าย เป็น
ปัจจุบัน 
(๒) จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการส่งค า 
ติชม หรือแสดงความคิดเห็น 

(๑)  มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
และช่องทางให้ผู้รับบริการส่งค าติชม หรือ
แสดงความคิดเห็น ผ่านทางช่องทางต่างๆ
ที่หลากหลายเข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน เช่น  
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค  ไลน์ ฯลฯ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  
การปรับปรุงการท างาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
(3) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
รวดเร็ว 
 

(๑) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานที่  หรือ การปรับขยายเวลาการ
ให้บริการในช่วงพักเท่ียง 
(๒) ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการมาก
ขึ้น 
(3) น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น  โทรศัพท์ 
อินเตอร์ เน็ต  ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เกิดความรวดเร็ว 
(4) จัดตั้งคณะท างาน/จัดประชุมผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและ อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

5.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในแต่ละตัวชี้วัดมีทั้งที่ได้ 
๑๐๐ คะแนนเต็ม  และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9๐  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการ
ทุจริตที่ดี  แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน และมีการก ากับ
ติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
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6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
    ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ตัวช้ีวัด ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  
คุณภาพการด าเนินงาน 

(๑) มีการพัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียม
กัน  เช่น การจัดให้มีบัตรคิว  
(๒) ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึง 
(3) ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 

ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค.64 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ตัวช้ีวัดที่ 7   
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(๑)  มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  และช่องทาง
ให้ผู้รับบริการส่งค าติชม หรือแสดงความคิดเห็น ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆที่หลากหลายเข้าถึงง่าย เป็นปัจจุบัน 
เช่น  เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค  ไลน์ ฯลฯ 
 

ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค.64 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  
การปรับปรุงการท างาน 

(๑) จัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือ 
การปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเท่ียง 
(๒) ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการมากขึ้น 
(3) น าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น  โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  
ในการด าเนินงาน/การให้บริการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว 
(4)  จัดตั้ งคณะท างาน/จัดประชุมผู้ บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ต.ค. 63 
ถึง 

มี.ค.64 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
ในการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ   

2564  เป็นการก าหนดมาตรการส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ส่วนราชการ
ต่างๆภายในหน่วยงานยังต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในตัวชี้วัดที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  เพื่อรักษาระดับมาตรฐานเดิม หรือยกระดับให้ดีมากยิ่งขึ้น 
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7. การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการ 
 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จะด าเนินการรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร  ในเดือนเมษายน 2564  และรายงานผลการด าเนินการในที่
ประชุมระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในเดือนเมษายน 2564 ต่อไป 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


