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ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and  
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ  หน่ วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน  ภาครัฐ 
ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10  ตัวชี้วัด  ได้แก่ (1)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (2)  การ
ปฏิบัติหน้าที่  (3)  การใช้อ านาจ  (4)  การใช้งบประมาณ  (5)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6)  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (7)  คุณภาพการด าเนินงาน  (8)  การปรับปรุงการท างาน  (9)  การเปิดเผยข้อมูล  
(10)  การป้องกันการทุจริต 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมมาภิบาล   และ
ประการส าคัญ คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่ งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption  Perception Index:CPI ) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 



1.หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนา  เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก  ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity  and  Transparency  
Assessment :ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์  ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2561-2565)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้  หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับ  หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงโดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 74.81  คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ  : C 

  เมื่อพิจารณารายด้านตามตัวชี้วัดพบว่า   

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.55 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 96.63 
3 การใช้อ านาจ 94.74 
4 การใช้งบประมาณ 93.98 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.59 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.50 
7 คุณภาพการด าเนินงาน 88.19 
8 การปรับปรุงการท างาน 85.50 
9 การเปิดเผยข้อมูล 81.56 
10 การป้องกันการทุจริต 18.75 
 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ  ตัวชี้วัดที่   การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ส่วนจุดที่จะต้อง
พัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัด  การป้องกันการทุจริต   ได้เท่ากับร้อยละ  18.75  

 



3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น ถึงจุดแข็ง
และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 3.1  จุดแข็ง (ตังชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  จ านวน  8  ตัวชี้วัด  คือ 

 (1) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยได้คะแนนร้อยละ  97.55  เป็นคะแนนจาก จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจั ง  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และ  จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้การทุ จริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 (2) การปฏิบัติหน้าที่  โดยได้คะแนนร้อยละ  96.63  เป็นคะแนน  จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

 (3)  การใช้อ านาจ  โดยได้คะแนนร้อยละ  94.74  เป็นคะแนน  จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงาน
ได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผล  การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงาน 

 

 



 (4)  การใช้งบประมาณ  โดยได้คะแนนร้อยละ  93.98  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่  อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่า  ท างานล่ว งเวลา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (5)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยได้คะแนนร้อยละ  92.59  เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน  หน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่  ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้
ว่า  หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  สะดวก  เห็นได้
ว่า  หน่วยงานควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ  ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง
นโยบายไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

 (6)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยได้คะแนนร้อยละ  88.50  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบรวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติชม  หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล  สงสัยได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังควรสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย   ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (7)  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยได้คะแนนร้อยละ  88.19  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด  เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนผู้รับบริการ  ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนอย่างไรก็ดี  สิ่ง



ที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบ
อย่างชัดเจนควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน  และมีช่องทางหลากหลายคว รเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน  การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 (8)  การปรับปรุงการท างาน  โดยได้คะแนนร้อยละ  85.50  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้  ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้นอีกด้วย 

 3.2  จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวท่ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  85 )  จ านวน  2  ตัวชี้วัด  คือ 

 (1)  การเปิดเผยข้อมูล  โดยได้คะแนนร้อยละ  81.56  เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ  ใน 9 ประเด็น คือ (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร (2) แผนการใช้จ่ายประจ าปี  ได้แก่  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีรอบ 6 เดือน
(3)  การให้บริการ  ได้แก่   E-Service  (4)  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ได้แก่  ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติ  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  (5) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ได้แก่  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  (6)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ได้แก่  การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  (7)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่  การเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
(8) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ได้แก่  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  รายงานการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  (9)  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน  ได้แก่  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 (2)  การป้องกันการทุจริต  โดยได้คะแนนร้อยละ  18.75  เป็นคะแนนจากการประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2  ประเด็น คือ (1)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ  (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ซึ่งในด้านการป้องกัน



การทุจริต  ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มีกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  จัดท าแผนป้องกันการทุจริตให้ชัดเจน  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  มี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) ได้คะแนน  เท่ากับ
ร้อยละ  69.57  อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลอย่างไรก็
ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 
1.แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี ท่านรู้ เกี่ ยวกับแผนการใช้จ่ าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากน้อยเพียงใด 

1.จัดประชุมพนั กงานภายใน
หน่วยงานเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้ าใจใน กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องการแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปี 
2.ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1. บุคลากรมีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปเป็นของส่วนตัว
หรือไม ่
2.การขอยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน  มี ก า ร ขออนุ ญ าต
ถูกต้อง 

1. จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 
2.การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
ก า ร ขอยื ม ท รั พย์ สิ น ข อ ง ทา ง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุ ค ค ล ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

 

 

 

 



 4.2  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  อยู่ใน
ระดับดี (Good)  ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนอผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน  และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่อาจค านวณเป็นเงินได้อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น
การพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
1.คุณภาพการด าเนินงาน 1.การด า เนิน งานเป็น ไปตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
2.การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

1.การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่
ผู้ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ตรงไปตรงมา  และมีแนวทางใน
การให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส
โ ดย เ ฉพาะคว รมี ป ร ะก าศ ไ ม่
เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
2 . มี ม า ต รก า ร โ ดยกา ร จั ดท า
ป ร ะ ก า ศ ก า ร ไ ม่ เ รี ย ก รั บ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 
3.  จั ดท า ค า ขวัญส า หรั บการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ โดยยึด
ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย  มี
ข้อเสนอแนะ คือ  1)  การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคล  รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์  และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  และการ
ให้บริการผ่านระบบ  e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย  ทุกช่วงเวลา  ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  2) การ
ป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนการศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ส าคัญ  ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมี
การติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 
18.75  ดังนี้ 

ข้อ ตัวชี้วัด ประเด็นที่ควรพัฒนา คะแนน 
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การด าเนินหรือกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึง

การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างชัดเจน 

0.00 

037 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ในปีพ.ศ.2563 

0.00 

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  อย่างชัดเจน 

0.00 

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ  ช่วงเวลาด าเนินการ 

0.00 

041  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

แสดงข้ อมู ล ร ายละ เ อี ยดส รุ ปผลกา ร
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการ
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม  ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

0.00 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ข้อมูล รายละเ อียดการวิ เคราะห์  เช่น 
ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  

0.00 

043 การด า เนิ นการตามมาตรการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

0.00 

 

 ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากข้ึนในการ  การป้องกันการทุจริต   

 

 

 



6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  หน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.ประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแผนการ
ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจ าปีให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน 

กองคลัง  

2.แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จั ดท า แนวทางปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

งานพัสดุ กองคลัง  

3.เปิดช่องทางเพ่ือตอบ
ปัญหาข้อสงสัยให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนการให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและประชาชน
ทราบ 

ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
ช่าง/กองสวัสดิการสังคม 

 

4.การปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานการ
ให้บริการผู้มาติดต่อ
ราชการที่เป็นตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.ทบทวนปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
2.ทบทวนปรับปรุงคู่มือ
มาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
3.รณรงค์พัฒนาจิตส านึก
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ
เจ้าหน้าที่ผ่านสื่อสังคม
อ อ น ไ ล น์ ห รื อ สื่ อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
ช่าง/กองสวัสดิการสังคม 

 

5.เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยทราบ
ข้อมูลต่างๆผ่านทุกช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ 
2.แต่งตั้งค าสั่งให้ผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการกิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด/กองคลัง/กอง
ช่าง/กองสวัสดิการสังคม 

 



3.เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าร่วมประชุม 

6.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานการให้บริการ
เพ่ือให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆเพ่ือให้
บุคลากรและประชาชน
ทราบ 

ส านักปลัด  

 

 

 

 

 

 

 


