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คำนำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล 
(Good Governace) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี ้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี ้ว ัดทั ้ง 10 ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ 2 การใช้
งบประมาณ 3 การใช้อำนาจ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6 คุณภาพการดเนิน
งาน 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 9 การเปิดเผยข้อมูล และ 10 การป้องกันการ
ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Imternal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่ง
ผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2562 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า ผลการประเมินครั ้งนี้        
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื ่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ ( Integrity and Transparency  Assessment-ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น  
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก   
    อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา  
เจ็ดลูก โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.70 คะแนน ซึ ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ C 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 87.96 คะแนน   2 การ
ใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 77.21 คะแนน 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 76.81 คะแนน 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 68.14 คะแนน 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 78.02 
คะแนน 6 คุณภาพการดเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 80.86 คะแนน 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 
81.66 คะแนน 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 77.38 คะแนน 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนนร้อยละ 75.20 คะแนน และ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 18.75 คะแนน 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.96 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 18.75 
คะแนน 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
เจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุด
ที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จำนวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.96 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเดน็ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม  หลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน       



 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘1.66 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.86 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัด เจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ชับข้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การดำเนินการ 
 3.2 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80) จำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
 ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.02 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.38 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.21 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส       
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์  
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรื อค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 
 



 ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.81 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เก่ียวของกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่กับร้อยละ 75.20 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์องหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
ใน ๕ ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื ่อง
รอ้งเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.14 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยมืโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็น
ได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพรให้
บุคลากรภายในไต้รักราและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ  
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรกาภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปรง่ใส
และป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.96 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักกรความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 

(1) การรับรู ้เกี ่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี ่ยวกับแผนการใช้
จ ่ าย งบประมาณประจำป ี ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

(2) เป ิดโอกาสให ้บ ุคลากรภายใน
หน ่ ว ย ง านม ี ส ่ ว นร ่ วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่
สงสัย โดยมีมาตรการคุ ้มครองผู้
ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
 
 
 
 
 

(1) แสดงคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ห ร ื อพน ั กงานของ
หน่วยงาน 
(2)  แสดงค ู ่ ม ื อมาตรฐานการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(3) สำรวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(1) เน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
(2) เน้นให้พนักงานทุกคนให้บริการ
ประชาชมอย่างทัดเทียมกัน 
(3)  สำรวจความพ ึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นประจำ
ทุกปี 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
 
 
 
 
 

(1)  สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) มีขั ้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ย ืมทร ัพย ์ส ินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป ้ อ งก ั น ไม ่ ใ ห ้ ม ี ก า รน ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ ่ม หรือพวก
พ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) มีขั ้นตอนการขออนุญาต การขอ
ยืมทีถู่กต้อง 
(3) สร ้างมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์ส ินของทาง
ราชการ 
 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี ้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 
 
 
 

(1) จ ัดทำประกาศนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(2) กำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(3) รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น
ประจำทุกท ี

( 1)  แ ส ด ง น โ ย บ า ย ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทร ัพยากรบ ุคคลให ้พน ักงานและ
ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
(2) กำหนดหลักเกณฑ์การบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
(3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ผู้บริหารและประชาชนรับทราบ    เป็น
ประจำทุกท ี

  
 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.97 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น  ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี ้ว ัดที ่  8 การปรับปรุงระบบ
การทำงาน  
 
 
 
 
 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปม ีส ่ วนร ่วมในการปร ับปรุ ง 
พ ัฒนากา รด ำ เ น ิ น ง าน / ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ 
งาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเสียเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการ
ให ้ เก ิดความโปร ่งใสม ีว ิธ ีการและ
ขั้นตอนการทำงานให้ดรขึ้น 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 18.75  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรง สิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 
 5.1 จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชนผ่านทาง
เว็บไซด์ของอบต. 
 5.2 จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 5.3 จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซด์ของอบต. 
 
 



 5.4 จัดทำคู่มือและมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของอบต. 
 5.5 จัดทำมาตรการการจัดการเรื่องการรับสินบน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ดุลย
พินิจของผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของอบต. 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
1. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการหลังจากวันที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  2. เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมาย ระเบียบ กำหนด 
  3. กำหนดแนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และ ผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  5. ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
  6. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน 30 วัน
ทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในการพิจารณางบประมาณ 
 7. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
โครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 
  8. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ  กระทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองาน ที่มีความเก่ียวข้องกับบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  9. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหรือ
หน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เก่ียวข้องกับเงินและทรัพย์สินอ่ืน 
  10. ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทับซ้อนกัน 
นอกจาก ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ให้ได้ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  11. ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลัก
ปฏิบัติดังนี้ 
   11.1 การเปิดเผยต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล     
เขาเจ็ดลูกว่า งานเรื่องใดที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   11.2 การถอนตัว ออกจากการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรที่ผลประโยชน์
ทับซ้อนกัน 
 
 



   11.3 ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาเจ็ดลูกถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 
   11.4 การรับของขวัญเป็นการส่วนตัว ให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
หากเกินกว่านั้น ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 
 

จัดทำโดย 
งานกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก 


