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ค ำน ำ 

  การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มเีจตนารมณ์มุ่งหวงัให้

หน่วยงาน ภาครฐักลุ่มเป้าหมายไดร้บัทราบระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนา

ขอ้มลู ผลการประเมนิ รวมทัง้ขอ้เสนอแนะไปปรบัใชใ้นการพฒันาและยกระดบัการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ไดอ้ย่างเหมาะสม เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึความพยายามของหน่วยงานภาครฐัในการขบัเคลื่อน

มาตรการเชงิบวก ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมทัง้สะทอ้งถงึความตัง้ใจของหน่วยงาน

ในการยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อ

สาธารณะทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัสากล  

  รายงานการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั ฉบบัน้ี ประกอบดว้ยผลคะแนนจากตวัชีว้ดัทัง้ 10 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ (1) การปฏบิตัหิน้าที ่

(2) การใชง้บประมาณ (3) การใชอ้ านาจ (4) การใชท้รพัยส์นิของราชการ (5) การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 

(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสทิธภิาพการสือ่สาร (8) การปรบัปรุงระบบการทางาน (9) การ

เปิดเผยขอ้มลู และ (10) การป้องกนัการทุจรติโดยประเมนิผลจากการรบัรูข้องผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีภายใน 

(Internal) การรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (External) และการ

เผยแพร่ขอ้มลู ทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน (Open Data)ซึง่ผลคะแนนครัง้นี้จะสะทอ้นให้

เหน็ถงึการปฏบิตังิาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาเลยีง หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผลการประเมนิครัง้นี้ 

จะช่วยสนบัสนุน สง่เสรมิ และยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครฐั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทุกหน่วยงานไดร้่วมกนัขบัเคลื่อนการด าเนินงานภาครฐัภายใตก้รอบธรร

มาภบิาล และประการส าคญั คอื ไดม้บีทบาทในการผลกัดนักลไกในการป้องกนัการทุจรติของประเทศ 



ซึง่จะสามารถสะทอ้นภาพลกัษณ์เชงิบวกใหก้บัหน่วยงานภาครฐั และสง่ผลต่อการยกระดบัค่าดชันีการ

รบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยใหม้อีนัดบัและผลคะแนนทีด่ยีิง่ขึน้

ต่อไป  

       ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาเลยีง  

          กุมภาพนัธ ์2563 
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1. หลกัการและเหตุผล  

  ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ช.) 

ไดพ้ฒันาเครื่องมอืการประเมนิเชงิบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติ และเป็นกลไกในการสรา้ง

ความตระหนกั ใหห้น่วยงานภาครฐัมกีารด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมคีุณธรรม โดยใชช้ื่อว่า “การ

ประเมนิ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบนัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั ไดถู้กก าหนดเป็นกลยุทธ ์ทีส่ าคญัของยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) ซึง่ถอืเป็นการยกระดบัใหเ้ป็นการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็น “มาตรการป้องกนัการทุจรติเชงิรุก” ที่

หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะตอ้งด าเนินการ โดยมุ่งหวงัใหห้น่วยงานภาครฐัทีเ่ขา้รบัการประเมนิได้

รบัทราบผลการประเมนิและแนวทางในการพฒันาและยกระดบัหน่วยงาน ในดา้นคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนา

เลียง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม  

  ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม โดยภาพรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 68.7 คะแนน ซึง่ถอื

ว่ามคีุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดบั C  

  เมื่อพจิารณาตามตวัชีว้ดัพบว่า ตวัชีว้ดัการป้องกนัการทุจรติ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 

50 รองลงมาคอื ตวัชีว้ดัการปฏบิตัหิน้าที ่ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 81.98 ตวัชีว้ดัการใชอ้ านาจ ได้

คะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 77.29 ตวัชีว้ดัการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 77.36 ตวัชีว้ดั



การเปิดเผยขอ้มลู ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 51.90 ตวัชีว้ดัการใชง้บประมาณ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 

73.76 ตวัชีว้ดัการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 74.91 ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพ การ

สือ่สาร ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 85.08 ตวัชีว้ดัการปรบัปรุงการท างาน ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.17 

และตวัชีว้ดัคุณภาพการด าเนินงาน ไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 84.80  

  สรุปไดว้่า จดัแขง็ทีห่น่วยงานไดค้ะแนนสงูสุดเท่ากบัน้อยละ 85.08 คอื ตวัชีว้ดัที ่1 

ประสทิธภิาพการสือ่สาร สว่นทีจ่ะตอ้งพฒันาเนื่องจากไดค้ะแนนต ่าสุด คอื ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการ

ทุจรติ ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 50.00  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดชันีขององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูใน

แต่ละตวัชีว้ดัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึจุดแขง็ และจุดทีจ่ะตอ้งพฒันาไวด้งัต่อไปนี้  

3.1 จดุแขง็ (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จานวน 4 ตวัช้ีวดั คือ  

 (1) ตวัชีว้ดัที ่1 ประสทิธภิาพการสือ่สาร โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 85.08 เป็นคะแนน

จากการประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงาน ต่อ

ประสทิธภิาพการ 
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สือ่สารในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผยแพร่ขอ้มลูของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เหน็ไดว้่า

หน่วยงานใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและขอ้มลูทีส่าธารณชน 

ทีค่วรรบัทราบ รวมทัง้การจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สามารถ 

แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการดาเนินงาน การใชบ้รกิาร นอกจากนี้หน่วยงานควรสรา้งการรบัรูเ้กี่ยวกบั 

การจดัใหม้ชี่องทางใหผู้ม้าตดิต่อราชการสามารถรอ้งเรยีนการทุจรติของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานดว้ย ซึง่

จะ สะทอ้นถงึการสือ่สารกบัผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 (2) ตวัชีว้ดัที ่2 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 84.80 เป็นคะแนนจาก

การประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของหน่วยงานต่อคุณภาพการ

ด าเนินงาน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ โดยยดึหลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอน 

และระยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั เหน็ไดว้่า ประชาชน หรอืผูร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพ 

การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายดึหลกัตามมาตรฐาน ขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้มกีารใหข้อ้มลู

ทีช่ดัเจนแก่ผูร้บับรกิาร ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่

ม ีการเรยีกรบัสนิบน แต่ทัง้นี้ ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงพฒันาเพือ่ใหห้น่วยงานไดค้ะแนนดขีึน้ ซึ่งควร



เผยแพร่ผลงานหรอืขอ้มลูสาธารระอย่างชดัเจน เขา้ถงึง่าย ไม่ซบัซอ้น อกีทัง้ควรมชี่องทางทีห่ลากหลาย 

การบรกิาร ใหเ้กดิความโปร่งใส ปรบัปรุงวธิกีารและขัน้ตอนการทางานใหด้ยีิง่ขึน้ และเปิดโอกาสให้

ผูร้บับรกิาร หรอื ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วมในการปรบัปรุงการด าเนินการ  

 (3) ตวัชีว้ดัที ่3 การปรบัปรุงการท างาน โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 82.17 เป็นคะแนนจาก

การประเมนิการรบัรูข้องผูร้บับรกิาร ผูม้าตดิต่อหรอื ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของหน่วยงานต่อ การปรบัปรุง

ระบบการท างาน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรุงพฒันาหน่วยงาน ทัง้การปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่

และกระบวนการทางานของหน่วยงานใหด้ยีิง่ขึน้ รวมไปถงึการนาเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน

เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ซึง่หน่วยงานควรมกีระบวนการเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารหรอื 

ผูม้าตดิต่อเขา้มามสีว่นร่วมในการปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดว้ย 

 (4) ตวัชีว้ดัที ่4 การปฏบิตัหิน้าที ่โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 81.17 เป็นคะแนน จากการ

ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน มคีวามโปร่งใส ปฏบิตังิานหรอื

ด าเนินการ ตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้สะทอ้นใหเ้หน็ว่า หน่วยงานมแีนวโน้มการด าเนินงาน

ทีเ่ป็นไปตามหลกัการความโปร่งใสและมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน แต่อย่างไรกด็ ีหน่วยงานควรให้

ความส าคญัมากขึน้ ในเรื่องการปฏบิตังิานของบุคลากรในการใหบ้รกิารแก่ผูม้าตดิต่อทัว่ไปกบัผูม้าตดิต่อ

ทีรู่จ้กักนัเป็นสว่นตวั อย่างเท่าเทยีมกนั  
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3.2 จดุท่ีต้องพฒันา (ตวัช้ีวดัท่ีได้คะแนนต า่กว่าร้อยละ 80 ) จ านวน 6 ตวัช้ีวดั คือ  

 (1) ตวัชีว้ดัที ่5 การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 77.36 เป็นคะแนน

จากการประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแกไ้ขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหค้วามส าคญัของผูบ้รหิารสูงสุดในการต่อตา้นการทุจรติอย่างจรงิจงั โดย

หน่วยงานมกีารจดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ เพือ่ใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาการ

ทุจรติอย่าง เป็นรปูธรรม  

 (2) ตวัชีว้ดัที ่6 การใชอ้ านาจ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 77.29 เป็นคะแนนจาก การ

ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชอ้ านาจของผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง ในประเดน็ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมอบหมายงาน การประเมนิผล การปฏบิตังิาน การคดัเลอืกบุคลากรเพือ่ใหส้ทิธิ



ประโยชน์ ต่าง ๆ ซึง่จะตอ้งเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิเหน็ไดว้่า บุคลากรภายใน

หน่วยงานมคีวามเชื่อมัน่ ต่อการใชอ้ านาจของผูบ้งัคบับญัชาเกีย่วกบัการมอบหมายงาน  

 (3) ตวัชีว้ดัที ่7 การใชท้รพัยส์นิของทางราชการ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 74.91 เป็น

คะแนนจากการประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ ใน

ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคลากรภายในในการน าทรพัยส์นิของราชการของหน่วยงานไป

เป็นของตนเองหรอืน าไปใหผู้อ้ื่น และพฤตกิรรมในการขอยมืทรพัยส์นิของทางราชการ ทัง้การยมืโดย

บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยมืโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึง่หน่วยงานจะตอ้งมกีระบวนการ

ในการขออนุญาตทีช่ดัเจนและ สะดวก เหน็ไดว้่า หน่วยงานควรจะมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั

การใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง เพือ่เผยแพร่ใหบุ้คลากรภายในไดร้บัทราบและนาไปปฏบิตั ิรวมถงึ

หน่วยงานจะตอ้งมกีารกากบัดแูลและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของราชการของหน่วยงานดว้ย 

 (4) ตวัชีว้ดัที ่8 การใชง้บประมาณ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 73.76 เป็นคะแนนจากการ

ประเมนิการรบัรูข้องบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเดน็ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ นบัตัง้แต่การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีและ

เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถงึลกัษณะการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละ ไม่เอือ้ประโยชน์แกตนเองหรอืพวกพอ้ง การเบกิจ่ายเงนิของบุคลากรภายในเรื่องต่าง 

ๆ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรอืค่าเดนิทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและการตรวจรบัพสัดุ

ดว้ย เหน็ไดว้่า หน่วยงาน ควรใหค้วามส าคญั กบัการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมสีว่นร่วมในการ

ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

  (5) ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 51.90 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้

สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเดน็ คอื (1) ขอ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูพืน้ฐาน ขา่วประชาสมัพนัธ์ และการ

ปฏสิมัพนัธข์อ้มลู (2) การบรหิารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การปฏบิตังิาน และการใหบ้รกิาร (3) การ

บรหิารเงนิงบประมาณ  
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ไดแ้ก่ แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซื้อจดัจา้งหรอื การจดัหาพสัดุ (4) การบรหิารและ

พฒันาทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล และหลกัเกณฑก์ารบรกิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล และ (5) การสง่เสรมิความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ และการเปิดโอกาสใหเ้กดิการมสีว่นร่วม 



ซึง่การเผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ขา้งต้นแสดงถงึความโปร่งใสในการบรหิารงานและ การด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

 (6) ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทุจรติ โดยรวมไดค้ะแนนเท่ากบัรอ้ยละ 50.00 เป็นคะแนนจาก

การเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนับนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน ให ้

สาธารณชนไดร้บัทราบใน 2 ประเดน็ คอื (1) การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ เจตจ านงสุจรติ

ของผูบ้รกิาร การประเมนิความเสีย่งเพือ่การป้องกนัการทุจรติ การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และ

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ และ (2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ไดแ้ก่ มาตรการภายใน

เพือ่สง่เสรมิ ความโปร่งใสและป้องกนั การทุจรติ ซึง่การเผยแพร่ขอ้มลูในประเดน็ขา้งตน้แสดงถงึความ

พยายามของหน่วยงานทีจ่ะป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานใหล้ดน้อยลงหรอืไม่สามารถเกดิขึน้ได้  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 4.1 ผลการประเมนิตามแบบส ารวจความคดิเหน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (Internal) ไดค้ะแนน

เท่ากบัรอ้ยละ 77.06 อยู่ในระดบัด ี(GOOD) บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าหน่วยงานมแีนวโน้มการดาเนินงาน ทีเ่ป็นไป

ตามหลกัการความโปร่งใสและมมีาตรฐานในการปฏบิตังิาน โดยบุคลากรสว่นใหญ่มคีวามเชื่อมัน่และ

แสดงความไวว้างใจต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารทีมุ่่งสูก่ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างมี

ประสทิธผิล โดยสิง่ทีค่วรเป็นประเดน็ในการพฒันาสาหรบัหน่วยงาน มรีายละเอยีดดงันี้ 
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ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่2 การใชง้บประมาณ  (1) การรบัรูเ้กี่ยวกบัแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน  

(2) การใชจ่้ายงบประมาณ  

(1) สรา้งการรบัรูเ้กี่ยวกบั

แผนการใชจ่้ายงบประมาณประ

จาปีใหบุ้คลากรภายในหน่วยงาน  

(2) เปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายใน

หน่วยงานมสีว่นร่วมในการ

ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ  

(3) มชี่องทางเพือ่ใหบุ้คลากร

ภายในหน่วยงานสามารถแจง้

เบาะแสทีส่งสยั โดยมมีาตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน  

ตวัชีว้ดัที ่4 การใชท้รพัยส์นิของ

ทางราชการ  

(1) การรบัรูแ้นวปฏบิตัขิอง

หน่วยงานของท่านเกี่ยวกบัการ

ใชท้รพัยส์นิของราชการ  

(2) ขัน้ตอนการขออนุญาตเพือ่ 

ยมืทรพัยส์นิของราชการไปใช้

ปฏบิตังิานในหน่วยงาน  

(3) การขอยมืทรพัยส์นิของ

ราชการไปใชป้ฏบิตังิานอย่าง

ถูกตอ้ง  

(4) การกากบัดแูลและตรวจสอบ

การใชท้รพัยส์นิของราชการ เพือ่

ป้องกนัไม่ใหม้กีารนาไปใช้

ประโยชน์สว่นตวั กลุ่ม หรอืพวก

พอ้ง  

(1) สรา้งแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ใชท้รพัยส์นิของราชการ  

(2) มขีัน้ตอนการขออนุญาต การ

ขอยมืทีถู่กตอ้ง  

(3) สรา้งมาตรการการกากบัดู

และและตรวจสอบการใช้

ทรพัยส์นิของทางราชการ  
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  4.2 ผลการประเมนิตามแบบส ารวจความคดิเหน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (External) 

อยู่ในระดบัด ี(GOOD) บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าประชาชนหรอืผูร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานว่ายดึหลกัตามมาตรฐานขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้โดยมกีารใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน แก่

ผูร้บับรกิารอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่

พบว่า มกีารเรยีกรบัสนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิ ทรพัย์สนิ และผลประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้

อย่างไรกด็ ีสิง่ทีค่วรเป็นประเดน็ในการพฒันาสาหรบัหน่วยงาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่6 คุณภาพการ

ด าเนินงาน  

(1) การปฏบิตังิาน/การ

ใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารเป็นไป

ตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่

ก าหนด  

(2) การปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิารแก่

ท่าน กบัผูม้าตดิต่ออื่น ๆ อย่าง

เท่าเทยีมกนัของพนกังาน  

(1) มขีัน้ตอนและระยะเวลาการ

ปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิารอย่าง

ชดัเจน  

(2) สรา้งจติส านึกแก่พนกังานใน

หน่วยงานใหบ้รกิารต่อผูม้า

ตดิต่ออย่างเท่าเทยีมกนั  

ตวัชีว้ดัที ่8 การปรบัปรุงระบบ

การท างาน  

(1) เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร ผู้

มาตดิต่อ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี เขา้ไปมสีว่นร่วมในการ

ปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงาน/

การใหบ้รกิารของหน่วยงาน  

(2) การปรบัปรุงคุณภาพการ

ปฏบิตังิาน/การใหบ้รกิาร  

เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร หรอื ผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่น

ร่วมในการปรบัปรุงการ

ด าเนินงาน การบรกิารใหเ้กดิ

ความโปร่งใส มวีธิกีารและ

ขัน้ตอนการท างานใหด้ขีึน้  

 



  4.3 ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดบัด ี

(GOOD) บ่งชีใ้หเ้หน็ว่า หน่วยงานมกีารวางระบบทีด่เีพื่อเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนไดร้บัทราบ อย่างเป็นปัจจุบนั แสดงถงึความพยายามของหน่วยงานทีจ่ะป้องกนัการทุจรติใน

หน่วยงานใหล้ดน้อยลงหรอืไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ทาใหโ้ดยรวมแลว้หน่วยงานสามารถเป็น “ตน้แบบ” ใน

การด าเนินงานในดา้นความโปร่งใส แก่สว่นราชการอื่น ๆ ได ้อย่างไรกด็สีิง่ทีค่วรเป็นประเดน็ในการ

พฒันาส าหรบัหน่วยงาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ตวัช้ีวดั ประเดน็การประเมิน ประเดน็ท่ีควรพฒันา 

ตวัชีว้ดัที ่9 การเปิดเผยขอ้มลู  (1) ขอ้มลูพืน้ฐาน  

- การเปิดเพือ่สอบทานของขอ้มลู

การตดิต่อ  

(2) การบรหิารงาน  

- การเปิดเผยขอ้มลู E-service 

ไม่สอดคลอ้งตามรายละเอยีดที่

ก าหนด  

(3) การบรหิารเงนิงบประมาณ  

-การเปิดเผยขอ้มลู แผนการ

จดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหา

พสัดุ ไม่สอดคลอ้งตาม

รายละเอยีดทีก่ าหนด  

(1) พฒันาระบบใหม้ชี่องทางเพือ่

สอบทานของขอ้มลูการตดิต่อ  

(2) ปรบัปรุงขอ้มลูระบบ E-

service ใหส้อดคลอ้งตาม

รายละเอยีดทีก่ าหนด  

(3) ปรบัปรุงขอ้มลู แผนการ

จดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหา

พสัดุ ใหส้อดคลอ้งตาม

รายละเอยีดทีก่ าหนด  

ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการ

ทุจรติ  

(1) การด าเนินการเพือ่ป้องกนั 

การทุจรติ  

(2) มาตรการภายในเพือ่ป้องกนั 

การทุจรติ  

-ด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสรมิ

คณุธรรมและควำมโปรง่ใสภำยใน

หน่วยงำนใหค้รอบคลมุ ครบถว้น ทกุ

ประเด็นของแต่ละงำน 

 



6. ขอ้เสนอแนะในการจดัทามาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานใหด้ขีึน้ 
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มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอ

บ 

การก ากบัติดตาม 

(1) มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง  

จดัท าแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ

ใชท้รพัยส์นิของราชการทีถู่กตอ้ง  

ส านกัปลดั/  

กองคลงั  

-รายงาน

ความกา้วหน้าและ

สรุปผล ณ สิน้

ปีงบประมาณ  

(2) ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั

ผลประโยชน์ทบัซอ้น  

(1) ฝึกอบรมหรอืประชุมพนักงาน

หน่วยงานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

ผลประโยชน์ ทบัซอ้น  

ส านกัปลดั   

(3) ใหค้วามรูเ้รื่องการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสใน การ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  

รณรงคใ์หค้วามรูเ้รื่องการ

ประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั ผ่านสือ่สงัคม

ออนไลน์หรอืสื่อสารสนเทศของ

หน่วยงาน  

ส านกัปลดั   
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(4) การจดัท าประกาศขอ้ปฏบิตัใิน

การขอยมืทรพัยส์นิของทาง

ราชการไปใชใ้นการปฏบิตังิาน  

มกีารจดัท าประกาศขอ้ปฏบิตัใิน

การขอยมืทรพัยส์นิของทาง

ราชการไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ใหบุ้คคลภายในและภายนอก

หน่วยงานทราบใหช้ดัเจน  

ส านกัปลดั/ 

กองคลงั 

  

5) การเปิดเผยขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ

แก่ผูม้าใชบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง 

ตรงไปตรงมา และมแีนวทางใน

การใหผู้ม้าตดิต่ออย่างโปร่งใส  

จดัท าประกาศไม่เรยีกรอ้ง

ประโยชน์อื่นใดในการปฏบิตัิ

หน้าที ่และมกีารจดัท าประกาศ

ไม่เรยีกรบัผลประโยชน์หรอื

ทรพัยส์นิใดๆ  

สานกัปลดั   

6) การตรวจสอบและต่ออายุ

เวบ็ไซตใ์หท้นัก าหนดเวลา พรอ้ม

ทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชน

ทราบ  

ตรวจสอบ และปรบัปรุงเวบ็ไซต์

ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบนั  

สานกัปลดั   

7) เปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิาร หรอืผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นร่วม

ในการปรบัปรุงการด าเนินงาน  

ประชาสมัพนัธช์่องทางการ

รอ้งเรยีน การใหข้อ้เสนอแนะ

เพือ่ใหบุ้คลากรและสาธารณชน

รบัทราบ  

สานกัปลดั   

มาตรการ ขัน้ตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอ

บ 

การก ากบัติดตาม 

8) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการ
ทำงาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน  

สำนักปลัด/  
กองคลัง/  

กองช่าง  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


