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ค าน า 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล
ผล การประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน  การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดาเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทางาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต 
 

โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
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1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พิปูน 

โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.85 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  

 

 
 

 

/1. ตัวชี้วัด ... 
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1. ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46 
3. ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.84 
4. ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.94  
5. ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.30  
6. ตัวชี้วัดที่ 6 การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.14  
7. ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้อ านาจ     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30  
8. ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.60  
9. ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.38  
10. ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.30  
 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ป้องกันการทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.30 

  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพิปูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข้ง  
และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

 

3.1 จุดที่แข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ) จ านวน  7  ตัวช้ีวัด  คือ 
 

1) ตัวชี้วัดที่ 1 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการก ากับติดตามการ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  

2) ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46 เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดขอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
คุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ 

    /ประโยชน์อื่น ... 
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ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ 
วาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  
 

3) ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.84 เป็นคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง 
ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตันแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 

4) ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.94 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 

5) ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.30 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ 
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

/6)ตัวชี้วัดที่ 6 ... 
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6) ตัวชี้วัดที่ 6 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.17 เป็นคะแนนที่ได้
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

  

7) ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30  เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าใน
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง  
  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด  คือ 
 
8) ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.60 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ 
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

 

9) ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.38 เป็น
คะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
กำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำนซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก  
นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 
 

10) ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.30 เป็นคะแนนที่
ได้จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน 

/จะต้องทบทวน... 
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จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไชปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หนว่ยงาน ไปปรับปรุงการท างาน  
 

 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
      ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
มีค่าคะแนนเท่ากับ  86.85  คะแนนอยู่ในระดับ  A  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดที่มีคะแนนค่่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 
85) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป มีข้อเสนอแนะดังนี้  
การรับรู้ของบุคคลภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของ

ทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควร
ด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ  จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารราให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและยอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังการ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – คืน แลการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5) การแก้ไขปัญหาการทูจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่ส าคัญ
ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคคลผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซ๖ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 

/แบบวัดการรับรู้... 
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แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อนดังนี้ 

คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อนดังนี้ 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ E-SERVICE  ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 

 
 
 
 

******************************************* 
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
ตัวชี้วัดที ่2 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46  มีรายละเอียด ดังนี ้ 
 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.11 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 0.00% 0.00% 36.84% 63.16% 87.84 

เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 0.00% 0.00% 47.37% 52.63% 84.37 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 84.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 5.26% 36.84% 57.89% 84.32 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 84.37 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.00% 0.00% 52.63% 47.37% 82.63 

ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 0.00% 0.00% 47.37% 52.63% 84.37 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 0.00% 42.11% 57.89% 86.11 

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดที ่8 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.60  มีรายละเอียด ดังนี ้ 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 61.53 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 0.00% 26.32% 63.16% 10.53% 61.53 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 80.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 5.26% 47.37% 47.37% 80.84 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 0.00% 0.00% 63.16% 36.84% 79.16 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 84.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 84.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 63.16% 31.58% 0.00% 5.26% 84.32 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 86.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

68.42% 21.05% 10.53% 0.00% 86.00 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 71.08 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 10.53% 36.84% 52.63% 80.79 



I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 71.08 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 42.11% 15.79% 26.32% 15.79% 61.37 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 52.68 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สอบถาม 15.79% 21.05% 31.58% 31.58% 59.68 

ทักท้วง 26.32% 21.05% 31.58% 21.05% 49.16 

ร้องเรียน 26.32% 15.79% 42.11% 15.79% 49.21 

 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดที ่7 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30  มีรายละเอียด ดังนี ้ 
 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 80.79 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 0.00% 10.53% 36.84% 52.63% 80.79 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 79.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 0.00% 0.00% 63.16% 36.84% 79.16 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 70.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 



I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 70.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 15.79% 57.89% 26.32% 70.32 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 80.79 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 63.16% 26.32% 0.00% 10.53% 80.79 

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 89.53 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย 73.68% 21.05% 5.26% 0.00% 89.53 



I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 89.53 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เพียงใด 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 87.19 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 63.16% 31.58% 5.26% 0.00% 86.05 

มีการซื้อขายต าแหน่ง 73.68% 21.05% 5.26% 0.00% 89.53 

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 68.42% 21.05% 10.53% 0.00% 86.00 

 
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัดที ่9 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.38  มีรายละเอียด ดังนี้  
 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 89.58 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

68.42% 31.58% 0.00% 0.00% 89.58 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 66.84 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 

5.26% 10.53% 63.16% 21.05% 66.84 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 65.11 



หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

5.26% 10.53% 68.42% 15.79% 65.11 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 82.58 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

52.63% 42.11% 5.26% 0.00% 82.58 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 66.84 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 

0.00% 15.79% 68.42% 15.79% 66.84 



I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 63.32 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย 

น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

10.53% 10.53% 57.89% 21.05% 63.32 
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ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารโดยเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  
 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
 

เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ให้ประชาชนเป็นปัจจุบันเข้าถึงง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ 2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

ส่วนร่วม 
 

เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนรว่มในการปรับปรงุการ 
ด าเนินงาน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

มีการประชาสัมพันธโ์ครงการจัดซื้อ 
จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.
หน่วยงานและมีการประกาศที่ศูนย์
ข้อมูลข่าว 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

4) การป้องกันการทุจริต  
คอร์รัปชันและการรับสินบน 

ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการ 
ทุจริต 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

5) มาตรการป้องกันขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ 
หน้าที่ และม ีการจัดท าประกาศ 
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใด ๆ 

ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

6) มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง  

กองช่าง 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ  การก ากับติดตาม 

7) การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและข้าราชการในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

ประชุมประจ าเดือนแต่ละ
หน่วยงาน กองหรือส านัก และ
ประชุมทั้งองค์กรสร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน 
การประชุมสภาฯ อบต.พิปูน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

รายงาน 
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น 

ปีงบประมาณ 

8) มาตรการจัดการในกรณีที่
ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือ
รับทราบ การทุจริต หรือการ
กระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
พิปูน 
 

การด าเนินการตรวจสอบ หรือ
ได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต 
หรือการกระท าที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแล้วรายงานผู้บริหารทราบ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 


