
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี                 .       
ที ่  สบ 72501/270                วันที่    29  ธันวาคม  2564                . 
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก           . 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 

ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ลงวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖4 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิง
บวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครั ฐมีการดำเนิน
อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมโดยใช้ชื ่อว่า”การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 

สำนักงานปลัด จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มาเพื ่อทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ที่แนบมาพร้อมนี้  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหลก็ 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 
 



บทนำ 
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและนำข้อมูลผลการทำงาน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตรวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของรายงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล งานนิติกร สำนักปลัด หวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ จะส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สำนักงานปลัด หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั ้งนี ้ จะช่วยส่ งเสริม 
สนับสนุนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาพรักขององค์การบริหารส่วนตำบล
มวกเหล็กได้ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖4 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมี
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า”การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
มวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 94.6 คะแนน ระดับ A 
 
    คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด มีดังนี้ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
๑ การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
๒ การป้องกันการทุจริต 100.00 
๓ คุณภาพการดำเนินงาน ๙8.86 
๔ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙8.19 
๕ การปรับปรุงการทำงาน 97.72 
๖ การปฏิบัติหน้าที่ 87.10 
๗ การใช้อำนาจ 86.53 
๘ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘6.05 
๙ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.01 

๑๐ การใช้งบประมาณ 79.07 
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๓.  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี      
พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 
 จากผลการประเมินคุณธรรม(ITA)และความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและอ่อนที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กมี จำนวน    
8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 (๑) ตัวช้ีวัดที่ ๑การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ ใน ๕ ประเด็น 
 ๑.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 ๒. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
 ๓. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ 
 ๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๕. การส่งเสริมการโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 (๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้ทราบใน ๒ ประเด็น 
  ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๒. มาตรการทางเพื่อป้องกันการสุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่
การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสตอนเย็นงานได้มีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
คุณส่ง วันนี้ เวลา 15:59 น. 
 (๓) ตัวช้ีวัดที่ ๓ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ ๙8.86 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงานในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั ้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
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 (๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 98.19 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 (๕) ตัวช้ีวัดที่ ๕ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 97.72 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 (๖) ตัวชี้วัดที่ ๖ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 87.10 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  (๗) ตัวชี ้วัดที ่ ๗ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 86.53 เป็นคะแนนจากตัวชี ้ว ัดที ่มี
วัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้อำนาจสั่งการใหผู้้ใต้บังคับบญัชา
ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ ๘6.05 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงาน
ด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ ๘6.05 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานมี
การจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
การใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ๘0.01 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากร
นอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก หน่วยงานจะต้องมีการ 
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จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนำไปปฏิบัติ 
 ๓.๒ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มี
จำนวน ๒ ตัวชี้วัดดังนี้ 
 (๑) ตัวช้ีวัดที่ ๙ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ๘0.01 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคลากรนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 
 (๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 79.09 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ   นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆเช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วยนอกจากนี้ ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได ้
 
๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อทำความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก. จังหวัดสระบุรี 
 ๔.๑ ผลการประเม ินตามแบบว ัดการร ับรู้ ผ ู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment :IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี ้ หน่วยงานต้องมีแผนหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาการที่จะติดของหน่วยงานให้
ชัดเจนได้แนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นำข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานท่านให้ชัดเจน 
 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับร ู ้ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT ) การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการ
ลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Entergrity and Transparency 
Assessment : OIT) อยู่ในระดับต่ำไม่ผ่านเกณฑ์ การป้องกันการทุจริตมีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนพร้อมทั้งให้กลุ่ม
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การใช้งบประมาณมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖4 ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ 
ปรับปรุงในเรื่องการใช้งบประมาณ หน่วยงานควรมีกการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงานให้
สาธารณะชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  และให้
ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของราชการและให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมรับรู ้การบริหารงานของอบต.
นอกจากนี้ หน่วยงานต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 
๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น  

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(๑ )ให ้ความร ู ้ เร ื ่ องการ
ประเม ินค ุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในการประเมินผลของบุคลากรภายใน 
(IIT) การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

สำนักปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
-  ร า ย ง า น
ความก ้ า วหน้ า
และสร ุปผล  ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

(๒)การเปิดเผยข้อมูลทาง
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ข อ ง  อ บ ต .
มวกเหล็ก 

- ควรปรับปรุงในตัวชี ้ว ัดข้อ ๙ และ ๑๐ ใน
ประเด็นนี้ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา,Q&A,
การรายงานแผนดำเนินงานประจำปี , คู่มือการ
ให้บริการต่างๆ, ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, E-
Service, แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี , 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ , ประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง, การรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ ้าง , นโยบายการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล , 
หลักเกณฑ์การบริหาร, รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาศักยภาพคนประจำปี, แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต , ช่องทางการ
ร้องเรียน, สถิติการร้องเรียน, การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม, เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, การประเมินความ
เสี ่ยง, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร , การ
รายงานผลแผนการทุจริต , มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส , การดำเนินตาม
มาตรการความโปร่งใส 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

  

 


