
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

........................... 
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)      
ได้จัดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม   
และความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้น มีความเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ประชาชนยอมรับ        
และเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับผลการประเมิน 
ร้อยละ 88.86 คะแนน ระดับผลการประเมิน A  โดยคิดจากการตอบข้อคำถามจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุก
ระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสใน
องค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ             
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน 
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ผลการประเมิน… 
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1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจำแนกค่าคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

คะแนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา   88.86 คะแนน 
ระดับผลการประเมิน    A 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การป้องกันการทุจริต 100 
2 การเปิดเผยข้อมูล 90.20 
3 คุณภาพการดำเนินงาน 87.65 
4 การปฏิบัติหน้าที่ 87.58 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.40 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.08 
7 การใช้อำนาจ 85.29 
8 การปรับปรุงการทำงาน 82.85 
9 การใช้งบประมาณ 80.34 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 79.66 
คะแนนสูงสุด    100  คะแนน 
คะแนนต่ำสุด    79.66   คะแนน 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา จำแนกรายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  จากจำนวนผู้ตอบแบบ
ประเมินจำนวนทั้งสิ้น  84 คน สามารถอธิบายผลการศึกษาจำแนกตามแบบประเมินแต่ละปัจจัยได้ดังนี้ 
      - เพศ  พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ  72.61
ส่วนเพศชายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39  
  - ระดับการศึกษา  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในชั้นระดับปริญญาตรี     
หรือเทียบเท่า จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ  57.14 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 30 คน         
คิดเป็นร้อยละ 35.71 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ระดับมัธยมศึกษา       
หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน คิดเป็น  2.38 และระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีจำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.19  
 1.2. การวิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 
1. บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ มากน้อยเพียงใด 75.77  
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป 
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนจังหวัดอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

80.50  

3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้อย่างไร 
    - มุ่งผลสำเร็จของงาน 
    - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตัวเอง 

80.35  

4. บุคลากร… 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งของจากผู้มาติดต่อ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่ 

97.04  

5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับ
สิ่งของหรือไม่ 

96.67  

6. บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน มีการให้สิ่งของแก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม่ 

95.19  

7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

68.64  

8. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ 

86.13 
 

 

9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

87.82  

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

91.99  

11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการราย
ใดรายหนึ่งมากน้อยเพียงใด 

80.13  

12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณมากน้อยเพียงใด 

67.36  

13. ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด 80.20  
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

77.14  

15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา  
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

80.59  

16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามาก
น้อยเพียงใด 

90.48  

17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

94.66  

18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีการถูกแทรกแซง  การ
ซื้อขายตำแหน่งหรือเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  มากน้อยเพียงใด 

88.69  

19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

89.09  

 
20. ขั้นตอน... 
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หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

72.15  

21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

76.31  

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

92.08  

23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

72.47  

24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

75.89  

25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตมากน้อยเพียงใด 

92.83  

26. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต
หรือไม่ 

97.28  

27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 82.75  
28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการในเรื่องการทุจริตในหน่วยงานมาก
น้อยเพียงใด 

84.42  

29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานมากน้อยเพียงใด 

85.63  

30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการเมื่อเกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

75.50  

 จากตารางผลการประเมินได้รับคะแนนรวม 83.86 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุดโดยผลการประเมินเท่ากับ 67.36 และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลประเมินมากที่สุดเท่ากับ 97.28 
 ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จากแบบการประเมินแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งเป็นการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรในสังกัด จะเห็นได้ ว่าผลการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสังกัดในเรื่อง           
การใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า เกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 85) แสดง   
ให้เห็นว่าบุคลากรในสังกัดยังขาดการรับรู้ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรและการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ทำให้การตอบแบบการรับรู้ของบุคลากรในสังกัดได้คะแนนการประเมินน้อย ส่วนราชการจึงต้องทำ
ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบ 

3. ผลการประเมิน... 
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 1.3. ผลการประเมินแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด 

86.98  

2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้
มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

88.58  

3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

85.49  

4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

90.16  

5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

87.02  

6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย 

85.08  

7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

85.58  

8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่ 

91.33  

9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

83.57  

10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

87.86  

11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

79.59  

12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

81.05  

13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

97.04  

14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

74.74  

15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

81.83  

  
 

จากตาราง… 
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 จากตารางผลการประเมินได้รับคะแนนรวม 85.53 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นน้อยที่สุด โดยผลการประเมินเท่ากับ 
74.74 และเห็นว่าหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมากที่สุด โดยมีผลประเมินมากที่สุดเท่ากับ 97.04 
 ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา จากแบบการประเมินแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเห็นได้ว่า
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานในทัศนคติของบุคคลภายนอกส่วนใหญ่มองว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีคุณภาพ
การดำเนินงานตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ตามยังมีจุดบกพร่อง    
ที่หน่วยงานจะต้องมีการแก้ไขพัฒนาเพ่ือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลภายนอกในเรื่องการเปิดโอกาส            
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/    
การให้บริการของหน่วยงาน 
 

 1.4. การประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 
1. โครงสร้าง 100.00  
2. ข้อมูลผู้บริหาร 0.00 องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน   

ทั้งชื่อ – นามสุกล ตำแหน่ง     
รูปถ่ายและช่องทางติดต่อ 

3. อำนาจหน้าที ่ 100.00  
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00  
5. ข้อมูลการติดต่อ 100.00  
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100.00  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00  
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

8. Q&A 0.00 ไม่มีช่องทางสำหรับใช้ส่ือสารแบบ
สองทางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

9. Social Network 100.00  
 
 
 

แผนดำเนินงาน... 
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แผนดำเนินงาน 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 100.00  
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน 100.00  
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100.00  
 

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00  
 

การให้บริการ 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00  
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00  
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00  
17. E-Service 0.00 URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-Service 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00  
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 100.00  
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100.00  
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00  
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 100.00  
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00  
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 0.00 ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัด

จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำป ี
ตรวจพบแต่รายงานประจำเดือน 
ซ่ึงไม่แสดงข้อมูลภาพรวมของทั้งปี 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00  
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00  
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00  
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 0.00  
 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต... 
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การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00  
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00  
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 100.00  

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00  
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00  
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00  
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00  
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 100.00  
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00  
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00  
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

100.00  

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00  
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ประเด็นการตรวจ ผลการเมิน หมายเหตุ 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100.00  
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100.00  

 

 
 

จากตาราง... 
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 จากตารางผลการประเมินคะแนนรวม 95.1 พบว่าการเผยแพร่ข้อมู ลสาธารณะ            
ของหน่วยงานยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องมีการแก้ไขในเรื่องข้อมูลผู้บริหารยังขาดองค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน   
ทั้งชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางติดต่อ Q&A ยังไม่มีช่องทางสำหรับใช้สื่อสารแบบสองทางบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน E-service URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-service และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีแต่รายงานประจำเดือน 
ซึ่งไม่แสดงข้อมูลภาพรวมของทั้งปีทำให้การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบมีข้อมูลไม่ครบถ้วน              
เป็นเหตุให้หน่วยงานไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทำให้
ทราบว่า หน่วยงานจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยมีการประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในแต่ละตัวชี้วัดได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือนำเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 

2.  บทสรุปและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้รับคะแนนรวม 83.86 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้รับคะแนนรวม 85.53 และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้รับ
คะแนนรวม 95.1  แยกตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้รับผลคะแนนราย
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์คือ ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป จำนวน  7  ตัวชี้วัด ได้แก่ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 90.20 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน 87.65  การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 87.58 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 86.40 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.08 และการใช้อำนาจ 85.29 ในส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 
82.85 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 80.34 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 79.66 โดยแบบวัดที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพ่ือให้ระดับค่าคะแนนให้สูงขึ้น
ภายในปี 2565 ดังนี้ 
  1. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ  
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ      
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
  2. การใช้งบประมาณ  จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 
 

3. การใช้อำนาจ… 
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  3. การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
(Job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ       
สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 
  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุด       
ของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ
การป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
เมื่อวันที่  12 มกราคม 2564 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกำหนดมาตรการใน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1 .ก า ร
ปฏิบัติ 
หน้าที ่

1. มาตรการ
บริหารงาน
บุคคล 
2. เสริมสร้าง
องค์ความรู้
ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน
ในรู ปแบบ
ก า ร จั ด
อ บ ร ม /
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายใน
องค์กร 

1 .จั ด ท ำ คู่ มื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
2 .  จั ด โ ค ร ง ก า ร
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ภายในองค์กร 
3. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 
 

สำนักปลดัฯ ม.ค. 64–มี.ค.64 - แ จ้ ง เวี ย น คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- ภาพกิจกรรมโครงการ 
Knowledge sharing 
เพื่อการพัฒนาองค์กร 

2. การใช้
งบประมาณ 

ม าต รก า ร
เผ ย แ พ ร่
ข้อมูลการใช้
งบประมาณ 
แ ผ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรื อจั ดหา
พัสดุ  

1 . จั ด ท ำ ม า ต ร ก า ร
ส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดให้มีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

กองคลัง ม.ค. 64–มี.ค.64 - มาตรการส่งเสริมความ
โป ร่ ง ใส ใน ก า รจั ด ซื้ อ    
จัดจ้าง 
- เว็บไซต์ www.yalapao.go.th 
 
 
 

 
3. การใช้อำนาจ... 
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ตัวช้ีวัด 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

3. การใช้
อำนาจ
ของผู้
บริหารงาน
บุคคล 

นโยบาย
การ
บริหารงาน
บุคคล 

1. จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน และเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปดิเผย 
2. เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดัฯ ม.ค. 64–มี.ค.64 1. นโยบายการ
บริหารงานบุคคล 
2. หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. การใช้
ทรัพย์สิน
ของ
ราชการ 

การ
เสริมสรา้ง
องค์ความรู้
ให้กับ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

1.เสริมสร้างองค์ความรู้
ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานในรูปแบบการ
จัดอบรม /แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ภายในองค์กร 
2. จัดทำคู่ มื อแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

สำนักปลดัฯ ม.ค. 64–มี.ค.64 1. ภาพกิจกรรมโครงการ 
Knowledge sharing 
เพื่อการพัฒนาองค์กร 
2. คู่มือแนวทางปฏิบัติใน
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ราชการ 
 

5. การ
แก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 

แนวทางการ
ป้ องกั นการ
ทุจริต 

1 . จั ด ท ำ ม า ต ร ก า ร
ป้องกันการรับสินบนของ
ส่ วน ราชการ ใน สั งกั ด
อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น
จังหวัดยะลา 
2 . จั ด ท ำ ม า ต ร ก า ร
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ส่วนราชการในสังกัดฯ 

สำนักปลดัฯ ม.ค. 64–มี.ค. 64 1. มาตรการป้องกันการรับ
สินบนของส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 
2. มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของส่วนราชการใน
สังกัดฯ 

 
 
 (นางสาวพรรณนิภา  พรพระสงฆ์) 
     นิติกรชำนาญการ 

 
 


