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 ค าน า  

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล  
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วย งาน  
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (Good Governance)  ให้ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ  
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิ เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่  
1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการด าเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการท างาน  
9. การเปิดเผยข้อมูล 10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริต  
ของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ  
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI ) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนน 
ที่ดียิ่งข้ึนไป  
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  1. หลักการและเหตุผล  
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้ พัฒนา เครื่ อ งมื อการประ เมิน เ ชิ งบวก  เ พ่ือ เป็ นมาตรการป้ องกั นการทุ จ ริ ตและ เป็ นกล ไก 
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผล  
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
   ในปี พ.ศ. 2563 มีการก าหนดเครื่องมือ ส าหรับการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้  
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเก็บข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในก าหนดตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ   
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต แบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลพร้อม
ระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
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   2. กรอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
   ในปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 มีกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้ 
    ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด 
โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ และน้ าหนักคะแนน ดังนี้  
 

เครื่องมือในการประเมิน  ตัวช้ีวัด  น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสีย
ภายใน (IIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 
๓๐ ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ  
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 
๓๐ ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ร้อยละ 

๔๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  
 
   ๒. เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการ ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ 
ผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้  
 

คะแนน ระดับ 
๙๙.๐๐ - ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ E 

๐ - ๔๔.๙๙   F 
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  3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31 คะแนน  
ระดับผลการผระเมินอยู่ ระดับ C  

 
   เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.92
ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.77 ตัวชี้วัด การแก้ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้ อ ย ล ะ  91.60 ตั ว ชี้ วั ด  ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร  ไ ด้ ค ะ แ น น เ ท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  90.84  
ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.23 ตัวชี้วัด คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 86.56 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.75 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 
การสื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.80 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.06 
ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00  
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  สรุปไดค้วามว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 94.92 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 
25.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ปี 2563  
  ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แสดงความคิดเห็น 
จากบุคลากรในหน่วยงานต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยแสดงผลคะแนนที่ได้ เป็นรายข้อ
ค าถาม ดังนี้ 
 
 

ประเด็นการประเมิน IIT การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)  คะแนนที่ได้ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 

90.42 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
 

90.73 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร  
 

88.36 

i4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่ 

 

100.00 

i5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้  นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

 

100.00 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

 

100.00 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  

 

72.60 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 

82.59 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด  
 

97.87 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก น้อยเพียงใด 
 

96.23 

i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 

91.29 

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 

82.79 



 

๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

i13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  
 

90.42 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อย
เพียงใด  
 

85.29 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด 
 

78.00 

i16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย
เพียงใด  
 

99.27 

i17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด  
 

98.89 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  
 

98.53 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด 
 

99.25 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  
 

89.00 

i21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด 
 

86.88 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพียงใด 
 

95.09 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด  
 

85.72 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

89.11 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด  
 

95.39 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่  
 

98.94 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด  
 

85.79 



 

๗ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด  
 

91.07 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
 

90.52 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  
 

87.89 

  ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอยหล่อ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 91.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

๘ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งแสดงความเห็น
จากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงปีงบประมาน พ.ศ. 2563 โดยแสดงผลคะแนนที่ได้เป็นรายข้อค าถาม ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน EIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)  คะแนนที่ได้ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

84.91 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด  

83.50 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

82.56 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการ ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ 

97.62 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด  

84.20 

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  81.65 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

84.65 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่  

64.51 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด  

43.50 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานหรือไม่  

84.72 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด  

83.49 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ
ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

84.86 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ  
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่  

86.11 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

84.42 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

84.88 

  ผลการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอยหล่อ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 81.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 



 

๙ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
จากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)  คะแนนที่ได้ 
O1 โครงสร้าง  100.00 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  0.00 
O3 อ านาจหน้าที่  100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  100.00 
O5 ข้อมูลการติดต่อ  100.00 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100.00 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 
O8 Q&A  100.00 
O9 Social Network  100.00 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  100.00 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน  100.00 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  100.00 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  100.00 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  100.00 
O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ  0.00 
O16 รายงานผลการส ารวจ  100.00 
O17 E-Service  0.00 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   100.00 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน  100.00 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  100.00 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  100.00 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  100.00 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  0.00 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  0.00 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  100.00 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  100.00 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  100.00 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  100.00 



 

๑๐ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  100.00 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  0.00 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  0.00 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  0.00 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

 0.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  100.00 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  0.00 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

 0.00 

  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 72.09 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ตามรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้  เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย  
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนว การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร
ความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม 
และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ท าให้เกณฑ์การ ประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม  
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  

 
 
 

1) การปฏิบตัหินา้ท่ี  

2) การใชง้บประมาณ  

3) การใชอ้  านาจ  

4) การใชท้รพัยส์ินของราชการ  

5) การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ  

6) คณุภาพการด าเนินงาน  

7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  

8) การปรบัปรุงระบบการท างาน  

9) การเปิดเผยขอ้มลู  

10) การปอ้งกนัการทจุรติ 



 

๑๒ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
   3.1 จุดแข็ง ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.92 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ  
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือแม้กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
   ตัวชี้ วัดที่  3 การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.77 เป็นคะแนน  
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชา
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90. 8 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
   ตัวชี้ วันที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.60  
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  



 

๑๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.23 เป็นคะแนน
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทางฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ 
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงานตนเองได้ 
   ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.56 เป็นคะแนน
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงาน  
ในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.80 เป็นคะแนน
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้  ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 
   



 

๑๔ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.75 เป็นคะแนน
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้ความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.06 เป็นคะแนน
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เ พ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ 1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2.การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ 3. การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ตัวชี้วันที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 เป็นคะแนน
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ 
มีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จากตัวชี้วัด 5 ตัว
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ ๔  
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
91.27 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี ให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
ห น่ ว ย ง า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓)  มี ช่ อ งทาง เ พ่ือ ให้ บุ คลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จากตัวชี้วัด 3 
ตัวได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัด 3 ตัว เท่ากับร้อยละ 85.04 บ่งชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา  
ไมน่ าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ในระดับมาก 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และ ระยะเวลาที่ก าหนด  
2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า 
เทียมกันของพนักงาน 
 

1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน  
2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 
 

1 )  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
มีช่องทางหลากหลาย 
2) การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง 
ชัดเจน 
3) ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ให้บริการ 
4) การชี้แจงและตอบค าถามเมื่อมี
ข้ อ กั ง ว ล ส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงาน 
5) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น
หน่วยงาน  

1) พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูล 
ในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และหลากหลาย อย่าง
ชัดเจน 
2) เพ่ิมช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานการให้บริการ  และ
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริต 
 



 

๑๗ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงาน  
2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 

เปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
 ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส  
มีวิธีการและขั้นตอนการท างานให้
ดีขึ้น 
 

 
   4.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) จากตัวชี้วัด 2 ตัวได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวชี้วัด 2 ตัว
เท่ากับร้อยละ 53.53 บ่งชี้ให้เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ ในประเด็นที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม อยู่ในระดับที่ต้องมีการปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณะ 
ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ห ลั ก ข อ ง
หน่วยงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลพื้นฐาน  
 2) การบริหารงาน  
 3) การบริหารเงินงบประมาณ  
 4 )  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
 5) การส่งเสริมความโปรงใสใน
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มุ่ ง เน้ น ให้ มี การ เปิ ด เผยและ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มี
การปรั บปรุ ง ข้ อมู ลอยู่ เ สมอ 
เ พ่ือ ให้ประชาชนง่ ายต่อการ
ติดต่อ ทราบข้อมูล และเพ่ือให้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง แ ผ น 
นโยบาย การมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชน 
 

ตัวชี้ วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1) การด าเนินการเ พ่ือป้องกัน  
การทุจริต  
2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

 1) วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ในปี ที่ ผ่ า นมา  ปรั บปรุ งและ
พัฒนาตนเอง เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 
 



 

๑๘ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) จัดท ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน   
3) ติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการภายในในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน น ามาตรการที่ก าหนด
ไปสู่การปฏิบัติ จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๙ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   6. แนวทางในการปฏิบัติ  ในประเด็น 
ที่จะต้องพัฒนา 
  ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ จะต้องน าข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างท่ัวถึงในทุกระดับ ก าหนดมาตรการ วางระบบในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างและผู้เสนองาน และมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่ เพ่ือท าให้การจัดซื้อจัด
จ้างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในแต่ละงานให้ตรงตามหน้าที่ แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง  
มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างทั่วถึง จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบั ติ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ 
ของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน 


