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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ 
ประเมิน รวมทั้งข้องเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐ านการ 
ดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ    
และระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ 
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัด ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่      
(๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
(๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผย 
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน          
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน     
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาท      
ในการผลักดัน กลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

                                                                                          1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
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๑. หลักและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือการ 

ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ปัจจุบันการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกุลยุทธ์ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน       
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบา

เจาะ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.77 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน ระดับ C 

 
 



เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ตามคะแนนดังนี้  
อันดับที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนน  95.30 
อันดับที่ 2  การใช้อำนาจ   ได้คะแนน  93.58 
อันดับที่ 3  การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน  92.54 
อันดับที่ 4  การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน  92.05 
อันดับที่ 5  การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน  91.42 
อันดับที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน  89.00 
อันดับที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน  88.55 
อันดับที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน  86.10 
อันดับที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน  72.56 
อันดับที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  25.00   

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 95.30 คือตัวชี้วัด ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด ร้อยละ 25.00 คือตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต 

  

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล 

บาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงเห็นถึงจุดแข็ง และ 
จุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
(๑ ) ตัวชี้วัดที่  ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘9 .00           

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียกสินบน 
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีชี้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ โปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เลีย เข้ามามี    
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.30 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
คุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลกรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หหรือประโยชน์อ่ืนๆ   
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดรับสินบนได้ในอนาคต 



(๓) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.55        
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรูของผู้ 'รับบริการ ผู้ 'มาติดต่อ หรือผู้ 'มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็ นที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่ องต่างๆ                 
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้  
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้มีผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานด้วย 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เลียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ตัวชี้วัดที่  ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘ 6 .10         
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้เลียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุง ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 
    (5) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.58 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น        
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

   (6) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.54 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส   ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็ นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

(7) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.05            
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่า งจริงจัง           
โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแกไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

   (8) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.54     
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน หน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต  ที่ชัดเจนและสะดวก 



เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์
ของราชการของหน่วยงานด้วย 

 

           ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 8๐ ) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัด ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.56 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ื อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน              
ให้สาธารณชนทราบ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑ ) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์            
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๔) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล        
ในประเด็นข้างด้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
   (2 ) ตัวชี้วัดที่  ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00          
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน      
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างด้นแสดงถึงความพยายาม 
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
   

 
 
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีล่วนได้เสียภายใน (Internal) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 92.98 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไป ตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ   
ต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน 
การทุจริต 

๑. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีของหน่วยงาน 
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ 

๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้ บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ๒.เปิดโอกาสให้
บุคลากรภายใน หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย ์

ของทางราชการ 

๑ .การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ของราชการ 
๒ .ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ 
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
๓.การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
๔.การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ ให้มีการนำไปใช้  
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

๑.สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ 
๒.มีข้ันตอนการขออนุญาตการขอยืมที่
ถูกต้อง 
๓.สร้างมาตรการการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.88 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น        
ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็น     
เงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควร เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง 
ระบบการทำงาน 

๑.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พั ฒ น าก ารด ำ เนิ น งาน /ก าร ให้ บ ริ ก ารขอ ง 
หน่วยงาน 
๒ .การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติ งาน /การ 
ให้บริการ 

1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
เสี ย เข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการปรับปรุ ง      
การดำเนินงานการบริการให้ เกิดความ 
โปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการทำงาน   
ให้ดีขึ้น 



ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่ วน เสีย  เข้ ามามีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานต่อสาธารณชน  
 
 
 
 
 
 

1.จัดให้มีช่องทางให้ผู้ รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน ส่งคำ  
ติชมหรือความคิดเห็น สามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน      
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ      
ผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
ติดตอ  

  



๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 48.78 
อยู่ในระดับ D บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10  

ข้อ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
ข้อ o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
ข้อ o16 รายงานผลการสำรวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ 
ข้อ o17 E-Service 
 
 
ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

-ใส่ข้อมูลแผนพัฒนาฯ ทั้งเล่ม 
 
-ใส่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
-ใส่ข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     
และระบุปีให้ชัดเจน 
-ใส่ช่องทางการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาหน่วยงาน 
 
-ใส่กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
-ใส่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
-ใส่ข้อมูลการวิเคราะห์ ITA และมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
ใส'ข้อมูลที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ผลในข้อ 0๔๒ 
สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑0 การป้องกันทุจริต ซึ่งได้คะแนน 



เท่ากับร้อยละ 0 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 
ข้อ 037 การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

ข้อ 043 การดำเนินการตามมาตราการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-ใส่กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
-มีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง
ประจำปี 
-ดำเนินการตามแผนข้อ 036 
 
-ใส่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่         
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
-จัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 2564 
 
-ใส่ข้อมูลการวิเคราะห์ ITA และมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
ตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการ 

-มีการดำเนินการตามมาตราการที่ได้ทำ
การวิเคราะห์จากรายงานผลประจำปี 
2564 
 

 

  



 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

1. การป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

- จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กองคลัง 

-รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2. การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์
ให้ใช้งานได้ พร้อมทั้งลงข้อมูล
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ และตรวจสอบ
ข้อมูลที่เผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน 
-มีการแบ่งผู้รับผิดชอบหลายๆคน
เพ่ือช่วยกันดำเนินการ 

สำนักปลัด 

3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ        
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม       
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 
-จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม 

สำนักปลัด 

4. ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนนิงาของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

สำนักปลัด 

 


