
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  (ส านักปลัด) โทร. ๐ ๓๗45 -4171  
ที ่  ปจ 72001/    วันที่        ตุลาคม  2564  
เรื่อง การด าเนินงานการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2564 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

๑. เรื่องเดิม 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดังนี้ 
     ๑) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) 
     ๒) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
     ๓) ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  

 ๒. ข้อเท็จจริง 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ด าเนินการทั้ง 3 ส่วน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด มีผลการประเมิน ITA ที่ร้อยละ  77.88 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เคด็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. ข้อเสนอ 
     ตามผลการประเมินข้างต้นพบว่าหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่มีคะแนนอยู่ในระดับที่ดีแต่หัวข้อการประเมินอื่น

มีเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงทุกหัวข้อการประเมินโดยเฉพาะหัวข้อการป้องกันการทุจริตที่มีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับต่ า 
ทั้งนี้เห็นควรแจ้ง กอง/ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     

(นางจรรยารักษ์  โคษา) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุร ี  



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนวต าบลไม้เค็ด  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด า เนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การ
ใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพกาด าเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

             ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนตบลไม้เค็ด 

                     ตุลาคม  2564 

  



1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบไม้เค็ด 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.88  คะแนน อยู่ในระดับผลการ 
ประเมิน : B : ซึ่งมีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 เดิมอยู่ในเกณฑ์ระดับ D  

 เกณฑ์การประเมิน  

ระดับผลการประเมิน    ช่วงคะแนน  

ระดับ AA     95 - 100  

ระดับ A      85 - 94.99  

ระดับ B     75 - 84.99 

 ระดับ C     65 - 74.99  

ระดับ D     55 - 64.99  

ระดับ E     50 - 54.99  

ระดับ F     0 - 49.99 

  



ระดับผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 92.45 
2 การใช้อ านาจ 85.60 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต        85.65 
4 การป้องกันการทุจริต 81.25 
5 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.96 
6 การใช้งบประมาณ 80.06 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.94 
8 คุณภาพการด าเนินงาน 78.06 
9 การปรับปรุงการท างาน 72.77 

10 การเปิดเผยข้อมูล 66.56 
 

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ  

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 77.88  คะแนน อยู่ในระดับ B  มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การใช้ทรัพยากรของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้  



หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน การ
ปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

(2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะดังนี้  

      หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนการในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้  
หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กร 

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้
ทัน ก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E – SERVICE ให้แก่ 
ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้อง
พัฒนา ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 – 92.45) จ านวน 2 ตวัชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ีี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.45 คะแนน เป็นคะแนนจาก การประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา 
ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่างมีคุณธรรม แต่
หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือ
ผู้มาติดต่อ ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่  2  การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ 85.60  คะแนน  เป็นคะนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผุ้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.65  คะแนน เป็นคะแนนจาก
การ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบาย ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการ



ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม
ไปถึงการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายใน หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึง การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือ ป้องกันการทุจริต จะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่หน่วยงานควรให้ความส
ส าคัญมากขึ้นใน การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25  คะแนน เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพ่ือส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานคือ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี แต่หน่วยงานควรให้ความส าคัญในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รวมทั้งมีการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีด้วย 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.96  คะแนน เป็นคะแนน
จาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากร ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ ราชการของหน่วยงานด้วย จะเห็นว่า หน่วยงานได้มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
น าทรัพย์สิน ของราชการไปใช้โดยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างสะดวก แต่หน่วยงานควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง ชัดเจน และประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัวและ หน่วยงานต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.06 คะแนน เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง 
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ 
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย แต่หน่วยงาน



ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบ 

(5) ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.94 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค า ติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ และ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า 
หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การให้บริการ และร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ แต่หน่วยงานควรเพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน ควรรับทราบให้หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถ
ชี้แจงและตอบค าถามได้ เมื่อผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

(6) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.06  คะแนน เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิ นการ
รับรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด า เนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีการร้องขอเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ และให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความโปร่งใสเป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด แต่หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ ให้บริการ แก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และด าเนินงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก 

 (7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.77 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างาน ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ



ปรับปรุงพัฒนาการ ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย จะเห็นได้ว่า หน่วยงานได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และหน่วยงานควรให้บุคลากรของหน่วยงานปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ให้ดีขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน การให้บริการของหน่วยงาน 

 (8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.56 คะแนน เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร 
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด า เนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม ความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ให้ดีขึ้น 

1. ด้าน IIT ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในหน่วยงานพบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดทุกด้านมีค่า
ต่ าซึ่งหน่วยงานจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตัวชี้วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

- การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดและพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน 
 
- การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   
- การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 
 
-ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
-ท่านได้รับมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 
 
- การรับรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงาน
ของท่านเก่ียวกับการใช้ ทรัพย์สินของ
ราชการ  
- ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน 

-ปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้บุคลากรให้
ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงาน  
การให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการโดยเท่าเทียมกัน 
- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ บุคลากร
ภายในหน่วยงาน  
-  เ ปิ ด โ อกาส ให้ บุ คล ากรภาย ใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ  
- มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่ สงสัย 
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
- ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้เข้ารับการฝึกอบรม 
หรือศึกษาดูงาน อย่างทั่วถึงเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนา 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมใหม่ๆ อยู่เสมอ 
-  ผู้ บั งคับบัญชาควรน าหลักธรรม
คุณธรรมทางศาสนามาเป็นหลักใช้ใน
การปฏิบัติงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ไม่ใช้
อคติในการตัดสินบุคลากรและไม่ควร
น าเรื่องส่วนตัวมาใช้ประเมินบุคลากร 
- ควรน าระบบคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานเพราะจะช่วยสร้างขวัญ
และก าลั งใจให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
-  สร้างแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้  
ทรัพย์สินของราชการ  
- มีข้ันตอนการขออนุญาต การขอยืมที่
ถูกต้อง  
-  สร้ า งมาตรการการก า กับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
- การก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 
-ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของ
ท่าน ให้ความส าคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 
-ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของ
ท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 
 
- หน่วยงานของท่าน มีการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
 
-หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ผู้บริหารควรประกาศนโยบายใน
การท างานให้มีความโปร่ ง ใส
บริหารงานด้ วยซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต 
สามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้บริหารต้องต้องจริงจังในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตหากมีการ
ตรวจพบควรด าเนินการทางวินัย
และทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- ผู้บริหารควรก ากับ ดูแล 
บุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติ
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัดและน าข้อเสนอะแนะ 
การปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานอยู่สม่ าเสมอ 
- ผู้บริหารควรมีมาตรการจัดการ
ขั้นเด็ดขาดต่อพนักงานที่ทุจริต
เพ่ือไม่ให้มีใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 
 
 

 

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่าต่ าสุด เท่ากับ 72.77 
ซึ่งหน่วยงานต้องมีข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด า เนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็น
ในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่   6 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่  7 การปรับปรุงระบบ
การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัวชี้วัดที่  8 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
เ ผ ยแพร่ ผ ล ง านหรื อ ข้ อมู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง
รับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการด า เนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 
-  หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ เปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 
 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน เป็นไปตามข้ันตอนและระยะ 

-  หน่วยงานควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารชนอย่างเปิดเผย 
โดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฟสบุ๊ค 
บอรด์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
- ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับองค์กรให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
ขึ้น 
- หน่วยงานควรสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับประชาชนในกรณีเกิดข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียน
การทุจริต ว่าปัญหาจะได้รับการ
แก้ไขและด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มีวิธีการ
และข้ันตอนการท างานให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน 

 



ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลามากน้อยเพียงใด 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติ ดต่ อ  ให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การ
ด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง
ต ร ง ไปตร งม า  ไ ม่ ปิ ดบั ง ห รื อ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
-  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก มากน้อยเพียงใด 
- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อ 

- สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ าสุด 
ซึ่ง หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานองค์กร ข้อมูล
การติดต่อ  แผนการด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดท าช่องทาง E – SERVICE ให้แก่ ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตวัช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล - หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์

องค์กร โดยต้องน าข้อมูลต่างๆ ลง
ให้ครบถ้วน มีการเผยแพร่ข้อมูล 
อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น
Website, Facebook ฯลฯ 
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล 
การติดต่อ  
- การบริหารงบประมาณ 
- ช่องทางการให้บริการ  
E – SERVICE 
- การบริหารเงินงบประมาณ  
 
 
 

- พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 
- 2.จัดท าช่องทาง E – SERVICE 
ให้แก่ผู้รับบริการสามารถขอรับ 
บริการตาม านาจหน้าที่หรือภารกิจ 
ของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
ได ้
  
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

- การเปิดเผยข้อมูล แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา 
พัสดุไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่ก าหนด 
 
- การด าเนินการเพ่ือป้องกัน การ
ทุจริต  
- มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การ
ทุจริต 

- ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเ อียดที่  
ก าหนด 
 
- ควรมีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการทุจริต  
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการ
ทุจริต  
- ควรมีมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส
และป้องกันการทุจริตในองค์กร 

 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  66.56  ซึ่งประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามหัวข้อการประเมินที่ไม่ได้คะแนนมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดย่อยที่  9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงิน 
งบประมาณ 
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 
 
การให้บริการ 
ข้อ 17 E-service 
 
ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
 
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ข้อ 25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ข้อ 26 การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ลงข้อมูลช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารให้ครบถ้วน 
 
จัดให้มีการติดต่อผ่านช่องทางระบบ
บริการอินเตอร์เน็ท 
 
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้ครอบคลุมทั้ง
ปีงบประมาณ 
จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
ครบทุกเดือนและเป็นปัจจุบัน 
 
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ 

 
     



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.5  การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
ข้อ 31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปี 
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
ไซด์ 
 
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์
ของหน่วยงาน 
 
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพ่ิม
รายละเอียดในการจัดท ากิจกรรม
ต่างๆ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

 
 ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1 การป้องกัน
การทุจริต 

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 
 
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการ 
ทุจริตประจ าปี 
 
 
ข้อ 37  การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ให้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างที่
ผู้บริหารมีส่วนร่วม 
 
ก าชับเจ้าหน้าที่ให้จัดท าประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีและ
เผยแพร่บนเว็บไซด์ 
 
ก าชับให้หน่วยงานด าเนินการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
ส านักงาน 

 
จากผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือการเปิดเผย

ข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA  ก่อนจะ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดท า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ส าคัญ
ต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซด์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซด์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 6 ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ 

ส านักปลัด จัดประชุมพนักงาน/
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้
ในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ท างาน 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 ของหน่วยงาน   
การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบ
ให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/กองคลัง รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
และมีแนวทางในการให้ผู้ 
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีการ
จัดท าประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใด 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้าให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ ทันก าหนดเวลา
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด ตรวจสอบการลงข้อมูล
ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน
ทราบ 

ส านักปลัด ตรวจสอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

มีการมอบหมายงานรวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

1.สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการท างาน 

2.ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมินเพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษาฯ 

ตรวจสอบจากตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานของแต่ละ
ส่วนราชการ 

 

 

 

 


