
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลนาสี   อําเภอสวุรรณคหูา  จังหวัดหนองบวัลําภู   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

 

คํานาํ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดําเนินงานตามหลัก             
ธรรมาภิบาล (Good  Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับน้ี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ             
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน             
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาสี  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ผลการประเมินคร้ังน้ี จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI)   ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 

       สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลนาสี 
        กุมภาพันธ์ 2563 

 



1. หลกัการและเหตผุล 

  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก             
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์             
ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน             
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของ องค์การบรหิารส่วนตําบลนาสี  อําเภอ
สุวรรณคหูา  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสี  
อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู  ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.05  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B 
  เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.52 
รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98  ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต             
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51  ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.20  ตัวช้ีวัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.47  ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
82.97  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.26 ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.46  ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.53 
และตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.49 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.52 คือ ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้เท่ากับร้อยละ 
68.49 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสี  
อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล             
ในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี 

 



3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.50 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีเป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.98 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้
ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 
(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.20 เป็นคะแนน จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสําคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 
(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.47 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ นําไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร ภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

 

 



3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85 ) จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.97 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดําเนินงาน ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า ไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งน้ี ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ให้ดีย่ิงขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินการ 
(2)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.26 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับ
การสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การ
ใช้บริการ นอกจากน้ีหน่วยงานควรสร้างการรับรู้เก่ียวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.46  เป็นคะแนน จากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของ ผู้บริการ การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและ
ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
(4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.53 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการทํางาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
(5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.49 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การ



บริหารงาน  ได้แก่  แผนดําเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหน่วยงาน 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
87.94 อยู่ในระดับ A  บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญม่ีความเช่ือมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสูก่ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
สําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 
 

(1) การรับรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
ของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

(1) สร้างการรับรู้เก่ียวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสท่ี 
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ 
ร้องเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของ ทาง
ราชการ 

(1) การรับรูแ้นวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่านเก่ียวกับ
การใช้ ทรัพย์สนิของราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรพัย์สินของ
ราชการ เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มกีารนําไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ 
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต การขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
(3) สร้างมาตรการการกํากับดูและ 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของ 
ทางราชการ 
 

 

 



4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ
80.25 อยู่ในระดับ B    บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คณุภาพ
การดําเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ ผู้รับบริการเป็นไป
ตามข้ันตอนและ ระยะเวลาที่กําหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ท่าน กับผูม้าติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่า เทียมกันของพนักงาน 

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน 
(2) สร้างจิตสํานึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

ตัวช้ีวัด 7  
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(1) การเปิดเผยข้อมูลใหผู้้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง ชัดเจน 
(2) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ได้มช่ีองทางการร้องเรียน  ร้องทุกข์/การ
ให้บริการ ของหน่วยงาน 

มีช่องทางเพ่ือให้ให้ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจง้
เบาะแสที่ สงสยั โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบ การ
ทํางาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้า ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรอื ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มวิีธีการ
และขั้นตอนการทํางานให้ดี ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  73.93  อยู่ใน
ระดับดี B บ่งช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทําให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดําเนินงานในด้านความ
โปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล การติดต่อ 
(2) การบริหารงาน 
- การเปิดเผยขอ้มูล E-service ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่  กําหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปิดเผยขอ้มูล แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหา พัสดุ ไมส่อดคล้องตามรายละเอียด 
ที่กําหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 
(2) ปรับปรุงขอ้มูลระบบ E-service 
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
กําหนด 
(3) ปรับปรุงขอ้มูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
กําหนด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต 

(1) การดําเนินการเพ่ือป้องกัน การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

 

 

5. ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาเนื่องจากไดค้ะแนนต่ําสดุ คอืตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 68.49  ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉล่ียคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

78.49 

 

ผลการประเมินข้างต้น  ช้ีให้เห็นว่า  สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ หน่วยงานควรให้
ความสําคัญมากขึ้นในเร่ืองการการเปิดเผยข้อมูล  โดยหน่วยงานควร  เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  หน่วยงานต้องจัดทําประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดมนการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทําประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน  



6. ข้อเสนอแนะในการจัดทาํมาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ใหด้ขีึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1)  มแีนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิ
ของราชการท่ีถูกต้อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถูกต้อง 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ (2) ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องเร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน สํานักปลัด 

(4) การจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สนิของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

สํานักปลัด/
กองคลัง 

(5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเทจ็จริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทําประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่  และมีการ
จัดทําประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

สํานักปลัด 

(6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทนั
กําหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

สํานักปลัด 

(7) เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรับ
การดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคคลากร
และสาธารณชน 

สํานักปลัด 

(8) มีการมอบหมายงานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทาํงาน 
(2)  ผู้บริหารเน้นยํ้าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมนิ เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สํานักปลัด/
กองคลัง/ 
กองช่าง 

 

 


