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*********************************** 
คํานํา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขพอมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยาง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) 
การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล 
และ (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การ
รับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปน
ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  องคการบริหารสวนตําบลนบัว  หวังเปนอยางยิ่งวา  ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน  
สงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ  คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ไดถูกกําหนดเปนกล
ยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 
2564)    ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ  โดย
มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.56 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ระดับ B 

  เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 88.96  รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล คะแนนเทากับรอยละ 84.78 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 84.38  ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.67 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนน
เทากับรอยละ 81.77  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ 81.25 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ไดคะแนนเทากับ รอยละ 81.05 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 
80.38    
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ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.01 และตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ  
ไดคะแนนเทากับรอยละ 78.52  

  สรุปไดวา  จุดแข็งหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 88.96 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน 
สวนจุดที่ตองพัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ําสุด  คือตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ  ไดเทากับรอยละ 
78.52 

3. การวิเคราะหขอมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุด              
ที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี ้

3.1 จุดแขง็ (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
(1)  ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  โดยรวมไดเทากับรอยละ 88.96 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  สะทอนใหเห็นวา  หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตาม
หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี  หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้น
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยาง
เทาเทียมกัน 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.77  เปนคะแนน

จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน  ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ  นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตามวัตถุประสงคและไม
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางาน
ลวงเวลา  คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  
เห็นไดวา  หนวยงานควรใหความสําคัญ  กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  83.67  เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหประสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ  ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  เห็นไดวา  บุคลากรภายในหนวยงานมี
ความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน  อยางไรก็ดี  สิ่งที่ควรเปนประเด็น
ในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน  คือ  หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีบางกลุมตัวอยางจากการประเมินที่ใหความคิดเห็นวา
การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเปนธรรม 
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(3) ตัวชีว้ัดที่ 4  การใชทรัพยสินของราชการ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 78.52 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ  ในประเด็นที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานของตนเอง
หรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก  เห็นไดวา  หนวยงานจะควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต  โดยรวมคะแนนเทากับรอยละ  80.01 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  เห็นไดวา
หนวยงานควรทบทวนนโยบายที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยาง
เปนรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน  ที่จะตอง
ทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย  และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน  ในการ
รองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย  รวมทั้งหนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง  ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหนวยงาน  รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 84.38 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่  ของเจาหนาที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด  เห็นไดวา  ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  มีการใหขอมูลที่ชัดเจน
แกผูรับบริการ  ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ  และไมพบวามีการเรียกรับ
สินบน  อยางไรก็ดี  สิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น  ควรพัฒนาเก่ียวกับ
หนวยงานควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณะควรรับทราบอยางชัดเจน  ควรเผยแพรขอมูลที่เขาถึง
ไดงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย  ควรเปดโอกาสใหผูรับบริการ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน  การบริการใหเกิดความโปรงใส  ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ทํางานใหดีข้ึน 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  81.05  เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน  เห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดเสีย 
สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน  การใหบริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล  
สงสัยไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้  ยังควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผู
มีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
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(7) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทํางาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  80.38 

เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นไดวา  หนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ
หรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย  
ทั้งนี้  นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลว  ยังควรใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย 

(8)  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  84.78 เปนคะแนน
จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงาน ใหสาธารณชนไดทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน  ไดแก  ขอมูลพ้ืนฐาน  ขาว
ประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน  และการ
ใหบริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ  ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  และการเปดโอกาส
ใหเกิดการมีสวนรวม  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เห็นไดวา หนวยงานควรมีการเผยแพรการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนทราบเปนปจจุบัน 

(9) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.25 เปน
คะแนนจากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต  ไดแก 
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
และแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการ
ภายในเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  
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4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

4.1  ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ได
คะแนนเทากับรอยละ  82.59  สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1  
การปฏิบัติหนาที่ 

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ต าม ม าต รฐาน   มี ค ว าม โป ร ง ใส  
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอน
แล ะระยะ เว ล ท่ี กํ า ห น ด ไว อ ย า ง
เครงครัด  และจะตองเปนไปอยางเทา
เทียมกัน  ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไป
หรือผู ม าติ ดต อที่ รู จั ก กัน เป นการ
สวนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยาง
มุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

     1) การปฏิบัติหน าที่  จัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลา
และผูรับผิดชอบในการใหบริการอยาง
ชั ด เจ น  ส ร า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอ
รับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย 
สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปด
ความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนด
มาตรการบริหารงานบุ คคลและการ
พิ จ ารณ าให คุ ณ  ให โท ษ  ต าม ห ลั ก
คุณธรรมและความสามารถ  

ตัวชี้วัดที่ 2 
การใชงบประมาณ 

เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ  
นับตั้ งแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยาง
โปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  
เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพ อง                  
การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในใน
เรื่องตาง ๆ เชน  คาทํางานลวงเวลา  
ค า วั ส ดุ อุ ป ก รณ ห รื อ ค า เดิ น ท าง 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
และการตรวจรับพัสดุดวย 

     2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณ
โดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบ
จากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํา
รายงานผลการใชจายงบประมาณอยาง
สม่ําเสมอ  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 
การใชอํานาจ 

เ ก่ี ย วข อ งกั บ ก ารม อบ ห ม าย งาน  
ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  
การคัด เลือกบุ คลากรเพ่ื อ ให สิทธิ
ประโยชนตาง ๆ  ซึ่ งจะตองเปนไป
อยางเปนธรรมและไม เลือกปฏิบัติ  
รวม ไปถึ งการใช อํ าน าจสั่ งก ารให
ผู ใตบั งคับบัญชาทําในธุระสวนตัว             
ของผู บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ ไม
ถูกตอง 

     3) การใชอํานาจของผูบริหารดาน
การบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียด
ของตํ าแห น งงาน  (job description) 
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้ งการ
เปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
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ตัวชี้วัดที ่4 
การใชทรัพยสินของ
ราชการ 

เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนําทรัพยสินของราชการ
ของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ
นําไปใหผูอ่ืน  และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ  ทั้งการยืม
ของบุคคลภายในหนวยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหนวยงานซึ่งหนวย 
งานจะตองมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตชัดเจนและสะดวก 
 

     4 ) การใชทรัพยสินของราชการ 
จัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสิน
ของราชการ สรางระบบการกํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ
การลงโทษอยางเครงครดั  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแกไขปญหาการ
ทุจริต 

เก่ียวของกับการใหความสําคัญของ
ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง  โดยหนวยงานจะตอง
ทบทวนนโยบายที่ เก่ียวของกับการ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของหนวยงาน รวมไปถึงการประเมิน
เก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงาน 

     5) การแกไขปญหาการทุจริต มุ ง
เสริมสรางวัฒนธรรมการทํ างานเพื่ อ
ป ระโยชน สู งสุ ด ของส วน รวม  มี จิ ต
สาธารณะและพรอมใหบริการประชาชน
อยางเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํา
มาตรการการปองกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปด
ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของหนวยงานได โดยงายและ
สะดวก 
 
 

 

  4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนสียภายนอก (External)  ได
คะแนนเทากับรอยละ 81.94  สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

เกี่ ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ ของ
เจาหนาที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กําหนดไว
อยางเครงครัด  และจะตองเปนไป
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัต ิ

     6 )  คุ ณ ภ า พ ก า ร ดํ า เนิ น ง า น 
ประชาสัมพันธเก่ียวกับระบบและขั้นตอน
การใหบริการงานดานตาง ๆ อยางทั่วถึง 
และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
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ตัวชี้วัดที่ 7  
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

เก่ียวของกับการรับรูของผูรับบริการ  
ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย 
สามารถเขาถึงไดงายและไมซับซอน  
โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

      7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทํา
สื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบน
เว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการ
เข า ถึ งข อมู ล  และมี ก ารปฏิ สั มพั น ธ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจน
และตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบ
การทํางาน 

เก่ีย วข องกับ การปรับปรุ งพัฒ นา
หนวยงาน  ท้ั งการปฏิ บัติ งานของ
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของ
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช ในการดําเนินงาน
เพ่ือให เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่ งขึ้น   โดยควรมีกระบวนการเปด
โอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ
เข ามามี ส วน ร วม ในการป รับ ปรุ ง
พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการ 
 
 

     8)  การปรับปรุงระบบการทํางาน 
สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิ บัติงาน
อ ย า ง เป น ร ะ บ บ  แ ล ะ ส ง เส ริ ม ให
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวม
ใน ก า รแ ส ด งค ว าม คิ ด เ ห็ น ห รื อ ให
คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการได
โดยสะดวก 
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4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 

83.01 สิ่งที่ควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปดเผยขอมูล 

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบน
เว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผย
การดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน 
ใหสาธารณชนไดทราบ ดานขอมูล
พ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหาร
เงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคล และการสงเสริม
ความโปรงใสในหนวยงาน 

     9 ) ก ารเป ด เผ ยข อมู ล  เน น การ
เผยแพรข อมู ลพื้ น ฐาน เก่ีย วกับ การ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวยขอมูลดานการ
บริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ร ว ม ทั้ ง ข า ว
ป ระชาสั มพั น ธ  และมี ช องท างการ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชน
ทั่ วไป  และการให บริการผ านระบบ              
e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือ
ตําแหนงท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนขอมูล
ไดโดยงาย ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเปนการ
เขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของ
หนวยงานโดยตรง 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 
การปองกันการทุจริต 

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบน
เว็บ ไซต ของหน วยงาน   ด านการ
ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และ
มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

     1 0 ) การป อ ง กัน การทุ จ ริต  จั ด
ประชุมเตรียมความพรอมเขารับการ
ประเมิน ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะห
ผลการประเมินของปที่ผานมาเพ่ือกําหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้น
จัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและใหมีการกํากับติดตามการ
นําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สําคัญ 
ต อ ง มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู
ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซต
ของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัยและมีการติดตอสื่ อสารผ าน
เว็ บ ไ ซ ต ไ ด อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
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5. ประเด็นที่ตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด  

  คือ  ตัวชี้วัดที่ 4  การใชทรัพยสินของราชการ  ซึ่งไดคะแนนเทากับรอยละ  78.52 ซึ่งประเมินจาก
การรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียภายในของหนวยงานตอการใชทรัพยสินของ
ราชการ  มีรายละเอียด ดังนี ้

 

ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4  
การใชทรัพยสินของ
ราชการ 

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน
ของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด 

94.02 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ 
ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมาก
นอยเพียงใด 

60.16 

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอ
อนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

76.11 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสิน
ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จาก
หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

94.02 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 

72.31 

I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด 

74.48 

  ผลการประเมินขางตน  ชี้ใหเห็นวา  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น  คือ  หนวยงาน
ควรใหความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ  โดยหนวยงานตองปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การจัดทําคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ               
การยืม - คนื และการลงโทษอยางเครงครดั 
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6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น 
 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการ     
ที่ถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

กองคลัง ร าย งาน ส รุป ผ ล  ณ  สิ้ น
ปงบประมาณ 

2. ให ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก าร
ปองกันผลประโยชนทับซอน 

ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 

สํานักปลดั 

3. การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การใหบริการผูมา
ติดตอราชการที่ เปน ไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่กําหนด 

- ท บ ท ว น   ป รั บ ป รุ ง คู มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคูมือ มาตรฐานการ
ใหบริการประชาชน 
- รณรงคพัฒนาจิตสํานึกการใหบริการ
กับเจาหนาที ่

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

4. เปดโอกาสใหผูรับบริการ  
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- ประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน  
การใหขอเสนอแนะเพ่ือใหบุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

*************************************************************** 
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