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คํานํา 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูล ผลการประเมิน 
รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทองถึงความต้ังใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและ ระดับสากล     

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
ฉบับน้ี ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ 
(3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผย ขอมูล และ (10) การปองกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562  

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ หวังเปนอยางย่ิงวา ผลการประเมินครั้งน้ี จะชวย
สนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคล่ือนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
สําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอน 
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดีย่ิงข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล  
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 

เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชช่ือวา “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขา
รับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 69.36 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ C เม่ือพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบวา ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนน
เทากับรอยละ 93.18 รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.77 ตัวช้ีวัด
การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ 91.88 ตัวช้ีวัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.36 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.27 ตัวช้ีวัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนน
เทากับรอยละ 89.03 ตัวช้ีวัดการใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.61 ตัวช้ีวัดการใช
งบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.79 ตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 39.29 
และตัวช้ีวัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 38.90 สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุด
เทากับรอยละ 93.18 คือ ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน สวนท่ีจะตองพัฒนาเน่ืองจากไดคะแนนตํ่าสุด 
คือ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  ไดเทากับรอยละ 38.90  

3. การวิเคราะหขอมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวช้ีวัดท่ี
แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปน้ี  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.18 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน ซ่ึงหนวยงานมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานดวย  

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.77 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ การดําเนินงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ี 
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กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเช่ือม่ันในคุณภาพ การดําเนินงานของ
หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน แกผูรับบริการ ไม
นําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และพบวาไมมีการเรียกรับสินบน และมีการ
เผยแพร ผลงานหรือขอมูลสาธารระอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกท้ังควรมีชองทางท่ีหลากหลาย การ
บริการ มีความโปรงใส มีการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
การดําเนินการ 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.88 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตาม หลักการความ
โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ในเร่ืองการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนตํ่ากวารอยละ 90 ) จํานวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.36 เปนคะแนนจาก การประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ท่ีเก่ียวของกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชน ตาง ๆ ซ่ึงจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเช่ือม่ัน ตอการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน  

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.27 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเร่ืองตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานให
ความสําคัญกับการส่ือสารในเร่ืองผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควรรับทราบ 
รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากน้ีหนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ
ราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการส่ือสารกับผูรับบริการ ผู
มาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.03 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน มีการ
จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปนรูปธรรม 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.61 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น ท่ี
เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ 
นําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ สะดวก 
เห็นไดวา หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพร
ใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ ตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย  

(5) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.79 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง  ๆของหนวยงาน ในประเด็น ท่ีเก่ียวของ 
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กับการใชจายเงินงบประมาณ นับต้ังแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใส
ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไมเอ้ือประโยชน
แกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเร่ืองตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน ควรใหความสําคัญ กับ
การเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ หนวยงานตนเองได  

(6) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 39.29  เปนคะแนน จาก
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ให
สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ ผู
บริการ การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม ความ
โปรงใสและปองกัน การทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ท่ีจะ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได  

(7) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 38.90 เปนคะแนน จากการ
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การปฏิสัมพันธขอมูล  
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือ 

การจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส 

ใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ การ
ดําเนินงานของหนวยงาน  

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 84.52 อยูในระดับ B บงช้ีใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงาน ท่ีเปนไปตามหลักการความ
โปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเช่ือม่ันและ แสดงความไววางใจตอการ
บริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีควรเปนประเด็น
ในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ (1) การรับรูเก่ียวกับแผนการใช
จาย งบประมาณประจําปของ
หนวยงาน (2) การใชจาย
งบประมาณ 

1) สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการ ใช
จายงบประมาณประจําปให บุคลากร
ภายในหนวยงาน  
(2) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ (3) 
มีชองทางเพ่ือใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานสามารถแจงเบาะแสท่ี 
สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 

(1) การรับรูแนวปฏิบัติของ 
หนวยงานของทานเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ  
(2) ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพยสินของราชการไปใช 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  
(3) การขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงานอยาง
ถูกตอง  
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ 
ปองกันไมใหมีการนําไปใช
ประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวก
พอง 

1) สรางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ  
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต การขอ
ยืมท่ีถูกตอง  
(3) สรางมาตรการการกํากับดูและ 
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 91.74 อยูในระดับ A  บงช้ีใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเช่ือม่ันในคุณภาพการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจน 
แกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา 
มีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 6  
คุณภาพการดําเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การใหบริการ
แก ผูรับบริการเปนไปตามข้ันตอน
และ ระยะเวลาท่ีกําหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ใหบริการแก 
ทาน กับผูมาติดตออ่ืน  ๆอยางเทา 
เทียมกันของพนักงาน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง 
ชัดเจน  
(2) สรางจิตสํานึกแกพนักงานใน 
หนวยงานใหบริการตอผูมาติดตอ 
อยางเทาเทียมกัน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ 
การทํางาน 

(1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา 
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา 
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ของหนวยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บริการใหเกิดความโปรงใส มี
วิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดี 
ข้ึน 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับรอยละ 79.01 

อยูในระดับ B บงช้ีใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบ อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด
นอยลงหรือไม สามารถเกิดข้ึนได ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดาน
ความโปรงใส แกสวนราชการอ่ืน ๆ ได อยางไรก็ดีส่ิงท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มี
รายละเอียด ดังน้ี 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (1) ขอมูลพ้ืนฐาน -การเปดเพ่ือ
สอบทานของขอมูล การติดตอ  
(2) การบริหารงาน - การเปดเผย
ขอมูล E-service ไมสอดคลอง
ตามรายละเอียดท่ี กําหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ - 
การเปดเผยขอมูล แผนการ จัดซ้ือ
จัดจางหรือแผนการจัดหา พัสดุไม
สอดคลองตามรายละเอียด ท่ี
กําหนด 

(1) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพ่ือ 
สอบทานของขอมูลการติดตอ  
(2) ปรับปรุงขอมูลระบบ  
E-service ใหสอดคลองตาม
รายละเอียดท่ี กําหนด  
(3) ปรับปรุงขอมูล แผนการจัดซ้ือ 
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให
สอดคลองตามรายละเอียดท่ี 
กําหนด 

ตัวช้ีวัดท่ี 10  
การปองกันการทุจริต 

(1) การดําเนินการเพ่ือปองกัน 
การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 
การทุจริต 

(1) กําหนดแนวทางการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริต 
(2) การดําเนินการเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 
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5. ประเด็นที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือตัวชี้วัดที่ 2 การใชจาย
งบประมาณ ซึ่งได คะแนนเทากับรอยละ 64.97 ซึ่งประเมินจากการรับรูของบุคลากร
ภายในหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชจายงบประมาณ (1) ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของหนวยงานของ
ทาน มากนอยเพียงใด 

64.97 

(2) หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี มากนอย
เพียงใด 

82.09 

(3) หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ
เพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 
มากนอยเพียงใด 

92.40 

(4) บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
เบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คาทางาน
ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง 
ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

93.34 

(5) หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัด
จาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ในลักษณะดังตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

87.21 

(6) หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน 
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปน้ี มาก
นอยเพียงใด 

76.71 

 
ผลการประเมินขางตน ช้ีใหเห็นวา ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือ หนวยงานตอง

จัดทําแผนการใชจายและใชจายงบประมาณใหคุมคา ไมบิดเบือนวัตถุประสงค และไมเอ้ือพวกพอง ไมเบิกจาย
เท็จ ไมจัดซ้ือจัดจางใหแกผูประกอบการรายใดรายหน่ึง และตองไมจัดทําโครงการเพ่ือเอ้ือประโยชนตอ
ผูประกอบการหรือพวกพองในการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังน้ีหนวยงานควรมีการตรวจสอบภายในอยางจริงจังและ
สามารถใหบุคคลากรในองคกรสามารถรองเรียนได 
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6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสรมิคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน ใหดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
(1)มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช ทรัพยสิน
ของราชการท่ีถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับ การใชทรัพยสิน
ของราชการท่ี ถูกตอง 

สํานักงานปลัด/ 
กองคลัง 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน
ปงบประมาณ 

(2) ใหความรูเก่ียวกับ
การปองกัน ผลประโยชน
ทับซอน 

(1) ฝกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหนวยงาน
เพ่ือให ความรูเก่ียวกับ
ผลประโยชน ทับซอน 

สํานักงานปลัด 

3) ใหความรูเร่ืองการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน การ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเร่ืองการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ 
หนวยงานภาครัฐ ผานส่ือ
สังคม ออนไลนหรือส่ือ
สารสนเทศของ 
หนวยงาน 

สํานักงานปลัด 

(4) การจัดทําประกาศขอ
ปฏิบัติใน การขอยืม
ทรัพยสินของทางราชการ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดทําประกาศขอ
ปฏิบัติ ในการขอยืม
ทรัพยสินของทาง 
ราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหบุคคล
ภายในและภายนอก 
หนวยงานทราบใหชัดเจน 

สํานักงานปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเปดเผยขอมูล 
ขอเท็จจริงแก ผูมาใช
บริการอยางถูกตอง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ ใหผูมา
ติดตออยางโปรงใส 

จัดทําประกาศไม
เรียกรอง ประโยชนอ่ืนใด
ในการปฏิบัติ หนาท่ี และ
มีการจัดทําประกาศ ไม
เรียกรับผลประโยชนหรือ 
ทรัพยสินใดๆ 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง/ 

กองการศึกษา 

 

6) การตรวจสอบและตอ
อายุ เว็บไซตใหทัน
กําหนดเวลา พรอมท่ี จะ
เผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต ของหนวยงานให
เปนปจจุบัน 

สํานักงานปลัด  
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
7) เปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือผู มีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมใน การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทาง
การ รองเรียน การให
ขอเสนอแนะ เพ่ือให
บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง/ 

กองการศึกษา 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล ณ ส้ิน
ปงบประมาณ 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของงาน โดยไม
เลือกปฏิบัติ 

(1) สรางความเขาใจ
รวมกัน เก่ียวกับเกณฑ
การประเมินและ การ
ทํางาน  
(2) ผูบริหารเนนยํ้าในท่ี
ประชุม เร่ืองความเปน
ธรรมในการ ประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ใหกับหัวหนางาน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองชาง/ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


