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องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
***************************  

ค าน า 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล  
   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผย ข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ 
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๒- 
๑. หลักการและเหตุผล  
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๘ คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ ๘๕ 
คะแนน อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
    ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๙๙.๘๑ คะแนน โดยประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๙.๐๗ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน 
 

   จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดี
ไว้ในปีต่อไป ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน 
เท่ากับ ๙๑.๑๕ คะแนน โดยประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  
    ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๓๘ คะแนน 
   ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๔.๒๘ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๗๙ คะแนน 
จากล าดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ  ไม่มีการ
เรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
  

    ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่า
คะแนนเท่ากับ ๘๖.๒๗ คะแนน โดยประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
    ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดิเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ ๗๘.๗๙ คะแนน 
    ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๓.๗๕ คะแนน 
ทั้ง ๒ ตัวชี้วัด มีแนวทางการด าเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผล
การด าเนนิงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่าผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการด าเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป 
 

   สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ
หน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่น้อยที่สุดที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จ านวน ๓ ด้าน คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน ๗๘.๗๙ 
คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๓๘ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ
การท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๗๙ คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 

   ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน ๗ ตัวช้ีวัด คือ  
   (๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน การรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณี
การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต     
   (๒) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน    
   (๓) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็น
ได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย    
   (๔) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
   (๕) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๙.๐๗ คะแนน เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดือนทาง ฯลฯ ตลอดจน 
 



-๕- 
 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้   
    (๖) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๔.๒๘ คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการ / การให้บริการ และมี
การชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวงสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้องถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (๗) ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ ๙๓.๗๕ คะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้      
 

   ๓.๒ จุดด้วยท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คือ  
   (๑) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๗๙ คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
   (๒) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๙.๓๘ คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า ไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่ างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการ  
   (๓) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดิเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ ๗๘.๗๙ คะแนน เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานในสาธารณชนทราบ  



-๖- 
 

ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๘๐ คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดเกณฑ์ไว้คือ ๘๕ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A หากยังพบ
ข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ในตัวชี้วัดที่ ๙ หัวข้อประเมิน E-Service คือช่องทางให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ที่มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผน ฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและไม่แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน ซึ่งหน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางให้ครบถ้วน  
 

๔. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากไม่ได้คะแนน คือ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ 
การบริหารเงินงบประมาณ จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย      
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การให้บริการ E – Service  - จัดช่องทางการให้บริการข้อมูล

หรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

 
 

 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
การเปิดเผยข้อมูล (๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี  
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี มีข้อมูล
รายละเอียดของแผน ฯ 
ประกอบด้วย แหล่งที่มาของ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและ
งบประมาณตามประเภทรายการใช้
จ่าย 

(๒) รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน ประจ ารอบ ๖ เดือน  

- จัดท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน 

 
   ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงาน
ควรเปิดเผยข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ให้ครบ ๓ ประเด็น คือ (๑) E-Service (๒) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (๓) รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน ประจ ารอบ ๖ เดือน และเผยแพร่ในต าแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและสืบค้นได้ 
และต้องคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้  
 

๕. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 

มาตรการการ
ให้บริการ 

จัดให้มีช่องทางการ
ให้บริการ บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานโดย
ผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน 

๑. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ช่องทางการบริหารผ่าน
ทางระบบ E-Service 
 
๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องออก
ให้บริการผู้ขอรับบริหาร
ตามท่ีร้องขอ 

งานบริหารทั่วไป 
ส านักงานปลัด 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน  
- รอบ ๓ เดือน 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๙ เดือน  
- รอบ ๑๒ เดือน 

 
 
 
 
 



-๘- 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

- จัดแสดงข้อมูล
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
หน่วยงาน ทางเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  
- จัดแสดง
ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ ๖ เดือน ทาง
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  

๑. มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูล เผยแพร่บน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  
๒. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

กองคลัง รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน  
- รอบ ๓ เดือน 
- รอบ ๖ เดือน 
- รอบ ๙ เดือน  
- รอบ ๑๒ เดือน 

 


