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บทที่ 1 บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า 
หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่าน
การปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความ
เสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบ
การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้
ดำเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน รวมไปถึงให้
หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้



๒ 

หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 



 

บทที่ ๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

 (๑) ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ป ี 1 2 0 

31 – 40 ป ี 4 3 0 

41 – 50 ป ี 6 3 0 

51 – 60 ป ี 4 2 0 

มากกว่า 60 ปี 0 0 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 1 0 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 6 3 0 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า 4 0 0 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 3 5 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 2 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 (๒) รายละเอียดผลการประเมิน 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 72.24 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 0.00% 4.00% 72.00% 24.00% 73.56 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 0.00% 4.00% 80.00% 16.00% 70.92 

  
 
 
 
 
 
 



๓ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติ ดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

70.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.00% 80.00% 16.00% 70.92 

 

 3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 69.56 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

มุ่งผลสำเร็จของงาน 0.00% 4.00% 76.00% 20.00% 72.24 

ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 4.00% 4.00% 80.00% 12.00% 66.92 

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.00% 12.00% 68.00% 20.00% 69.52 
 

I4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
หรือรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
 
 
 
 



๔ 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 0.00% 100.00% 100.00 

ทรัพย์สิน 0.00% 100.00% 100.00 

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 

I7 ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 69.52 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 12.00% 68.00% 20.00% 69.52 

 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 71.58 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

คุ้มค่า 0.00% 4.00% 76.00% 20.00% 72.24 

ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 0.00% 4.00% 80.00% 16.00% 70.92 
 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 72.20 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

24.00% 68.00% 8.00% 0.00% 72.20 

 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

70.96 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

12.00% 88.00% 0.00% 0.00% 70.96 

 
 
 



๕ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

62.76 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 0.00% 4.00% 84.00% 12.00% 69.60 

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 24.00% 24.00% 48.00% 4.00% 55.92 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

66.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรอืไม่มีเลย 
น้อย มาก มากทีสุ่ด คะแนน 

สอบถาม 0.00% 12.00% 76.00% 12.00% 66.88 

ทักท้วง 0.00% 12.00% 80.00% 8.00% 65.56 

ร้องเรียน 0.00% 12.00% 80.00% 8.00% 65.56 
 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 62.92 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็น
ธรรม มากน้อยเพียงใด 

0.00% 12.00% 88.00% 0.00% 62.92 

 

I14 ท่านไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 64.24 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 12.00% 84.00% 4.00% 64.24 

 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึ กษา อย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

65.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 8.00% 88.00% 4.00% 65.60 

 
 
 



๖ 

I16 ผู้บังคบับัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 72.28 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

16.00% 84.00% 0.00% 0.00% 72.28 

 

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 92.08 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

76.00% 24.00% 0.00% 0.00% 92.08 

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 87.24 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 32.00% 68.00% 0.00% 0.00% 77.56 

มีการซื้อขายตำแหน่ง 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00 

เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 52.00% 48.00% 0.00% 0.00% 84.16 
 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด 

66.96 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

4.00% 92.00% 4.00% 0.00% 66.96 

 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 

43.88 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 68.00% 32.00% 0.00% 43.88 

 
 
 



๗ 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

42.52 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 72.00% 28.00% 0.00% 42.52 

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

69.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

8.00% 92.00% 0.00% 0.00% 69.64 

 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 52.00 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

0.00% 48.00% 48.00% 4.00% 52.00 

 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

41.16 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด 

0.00% 76.00% 24.00% 0.00% 41.16 

 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 76.24 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 72.00% 28.00% 76.24 

 



๘ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 100.00% 0.00% 100.00 

จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 100.00% 0.00% 100.00 
 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 69.64 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

0.00% 0.00% 92.00% 8.00% 69.64 

 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 67.83 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุดหรือไม่

มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เฝ้าระวังการทุจริต 0.00% 0.00% 92.00% 8.00% 69.64 

ตรวจสอบการทุจริต 0.00% 0.00% 92.00% 8.00% 69.64 

ลงโทษทางวินัย 0.00% 16.00% 76.00% 8.00% 64.20 
 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

68.28 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

0.00% 4.00% 88.00
% 

8.00% 68.28 

 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
อย่างไร 

65.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 0.00% 8.00% 88.00% 4.00% 65.60 

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 0.00% 8.00% 88.00% 4.00% 65.60 

มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 0.00% 8.00% 88.00% 4.00% 65.60 

มัน่ใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 0.00% 8.00% 88.00% 4.00% 65.60 
 



๙ 

๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 (๑) ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ 

อายุ ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 0 

20 – 30 ป ี 0 1 0 

31 – 40 ป ี 5 5 0 

41 – 50 ป ี 3 4 0 

51 – 60 ป ี 2 7 0 

มากกว่า 60 ปี 2 1 0 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4 9 0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 6 7 0 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 1 0 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0 1 0 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 

อ่ืน ๆ 1 0 0 

ติดต่อหน่วยงาน ชาย หญิง อ่ืน ๆ 

บุคคลทั่วไป 12 18 0 

หน่วยงานของรัฐ 0 0 0 

องค์กรธุรกิจ 0 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 0 

 (๒) รายละเอียดผลการประเมิน 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 38.18 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 20.00% 56.67% 13.33% 10.00% 37.63 

โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 23.33% 53.33% 6.67% 16.67% 38.73 
 

 

 

 



๑๐ 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมาก
น้อยเพียงใด 

44.50 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อย
เพียงใด 

26.67% 23.33% 40.00% 10.00% 44.50 

 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

38.80 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

33.33% 36.67% 10.00% 20.00% 38.80 

 
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

97.78 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 

เงิน 3.33% 96.67% 96.67 

ทรัพย์สิน 3.33% 96.67% 96.67 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

0.00% 100.00% 100.00 

 
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

47.60 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

3.33% 66.67% 13.33% 16.67% 47.60 

 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 50.05 

หัวข้อการประเมิน น้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

เขา้ถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 10.00% 33.33% 50.00% 6.67% 51.17 

มีช่องทางหลากหลาย 10.00% 36.67% 50.00% 3.33% 48.93 
 



๑๑ 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 48.93 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

13.33% 33.33% 46.67% 6.67% 48.93 

 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 6.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

6.67% 93.33% 6.67 

 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

43.10 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

10.00% 70.00% 0.00% 20.00% 43.10 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 10.00 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

10.00% 90.00% 10.00 

 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

39.87 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก 

มาก
ที่สุด 

คะแนน 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

13.33% 60.00% 20.00% 6.67% 39.87 

 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 43.20 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

16.67% 53.33% 13.33% 16.67% 43.20 

 



๑๒ 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่

16.67 

หัวข้อการประเมิน มี ไม่มี คะแนน 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

16.67% 83.33% 16.67 

 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

47.67 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

13.33% 50.00% 16.67% 20.00% 47.67 

 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 39.90 

หัวข้อการประเมิน 
น้อยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด คะแนน 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 39.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O1 โครงสร้าง 
 

100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 

100.00 

O3 อำนาจหน้าที่ 
 

100.00 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
แผนยุทธศาสตร์ไม่มีไฟล์แนบในหน้าเว็บไซต์ มีแต่การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี แต่ไม่มีเนื้อหาเอกสารมีแต่
ประกาศ 

0.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ไม่มีแผนที่ตั้งหน่วยงาน 0.00 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในปีถัดไปควรเพ่ิมข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ 

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
เป็นต้น 

100.00 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100.00 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A ทาง อบต. มีช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสอบถามข้อมูลได้ท่ี 
https://www.laemtalumphuk.go.th/webboard/postq.php?Category
=board 

100.00 

O9 Social Network ไม่พบข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ทาง อบต. มี Facebook แต่ไม่ได้เชื่อมต่อเพ่ือคลิก
เข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์ของ อบต. 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

แผนการดำเนนิงาน 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี ควรมีการเผยแพร่แผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด 0.00 
O11 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 
เดือน 

ไม่ได้แนบ URL หน่วยงานควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้
เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พร้อมเผยแพร่
รายงานในเว็บไซต์ 

0.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

ไม่ไดแ้นบ URL ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปี ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

0.00 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ได้แนบ URL ในหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงานไม่มีคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

0.00 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในเว็บไซต์ 0.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

ไม่มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มีแต่แบบสอบถาม 0.00 

O17 E-Service ควรมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ 
บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ กฎหมาย
กำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

หน่วยงานควรมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

0.00 

O19 รายงานการกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

ไม่ได้แนบ URL หน่วยงานควรมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 

0.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

 100.00 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

https://www.laemtalumphuk.go.th/news.php?cat_id=4 100.00 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

หน่วยงานไม่มีสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้  
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

0.00 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ไม่ได้แนบ URL หน่วยงานไม่มีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 ในหน้า
เว็บไซต์ 

0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ไม่มีนโยบาย มีแต่แผนอัตรากำลัง ซึ่งแผนอัตรากำลังจะต้องอยู่ในข้อ 
26 

0.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หน่วยงานไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้ งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

0.00 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

หน่วยงานไม่มีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

0.00 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน ในเว็บไซต์ 

0.00 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

ไม่พบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เป็นลักษณะเฉพาะ 0.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทจุริตประจำปี 

มีการรายงานสรุปแค่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 61 เท่านั้น ในปีถัดไป
ควรมีการสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกปี หน้าเว็บไซต์ 

0.00 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

URL คือ 
https://www.laemtalumphuk.go.th/webboard/webboard.ph
p?Category=board 

100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

ไม่พบการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

0.00 



๑๗ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ไม่ได้แนบ URL มีการประกาศคำแถลงโนบายกาบริหารราชการของ
หน่วยงาน  
https://www.laemtalumphuk.go.th/news2.php?cat_id=9 

0.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่ได้แนบ URL ไม่พบการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ปี พ.ศ. 2562 ใน
เว็บไซต์ 

0.00 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ของปี พ.ศ. 2562 

0.00 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานของปี พ.ศ.2562 

0.00 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตของปี พ.ศ. 2562 

0.00 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

ไม่ได้แนบ URL ไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีใน
เว็บไซต์ 

0.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

ไม่ได้แนบ URL ไม่มีข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ในเว็บไซต์ 

0.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

ไม่ได้แนบ URL ไม่มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการ
ทุจริตประจำปีในเว็บไซต์ 

0.00 

 

 

 



๑๘ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะในเว็บไซต์ 

0.00 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขัน้ตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานในเว็บไซต์ 

0.00 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ได้แนบ URL URL คือ 
https://www.laemtalumphuk.go.th/detail2.php?id=39 

0.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจรติ 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในเว็บไซต์ 

0.00 

O46 มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 
ในเว็บไซต์ 

0.00 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 

ไมไ่ด้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในเว็บไซต์ 

0.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

ไม่ได้แนบ URL ไม่พบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าทีใ่นเว็บไซต์ 

0.00 

 
 



 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๓.๑ สรุปผลการประเมนิ 

 คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก : 40.28 คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : F  

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 85.45 

2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 74.60 

3 การใช้อำนาจ 74.06 

4 การใช้งบประมาณ 68.84 

5 คุณภาพการดำเนินงาน 53.37 

6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 52.69 

7 การปรับปรุงการทำงาน 37.46 

8 การเปิดเผยข้อมูล 33.40 

9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 31.75 

10 การป้องกันการทุจริต 0.00 

๓.๒ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 (๑) ด้านการใช้ทรัพยากรของราชการ 
 (๒) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 (๓) ด้านการป้องกันการทุจริต 

๓.๓ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 ทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น 

๓.๔ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

 (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว และจัดทำประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 



๒๐ 

 (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจะดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย โดยให้ครอบคลุมกับผู้รับบริการในแต่ละกลุ่ม  เช่น Website, Facebook เป็นต้น และจะ
ดำเนินการให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 (๓) ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารจะดำเนินการแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และจะดำเนินการให้มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการ
ภายในต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กร/ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น 
การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่  10 การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการนั้น   
 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กร ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้  
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม  
 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต  
 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการ
ดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทกุข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
แหลมตะลุมพุก  
 5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวบและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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