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ค าน า 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเ มิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การ
ใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
        1 เมษายน  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. หลักการและเหตุผล   

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย   ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”    ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564)     ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม   

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของ    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง   

อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.56 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ E 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง   
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.56  คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ E 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.85 รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.43 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
76.36  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗3.90 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๗1.76 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.40 ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.10 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.85 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 0.00 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง
อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จานวน ๑ ตัวช้ีวัด คือ 
      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 85 คะแนนขึ้นไป  

จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
 
 



3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ ) ทั้งจ านวน 10 ตัวช้ีวัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘3.85 เป็นคะแนน จากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.43 เป็นคะแนนโดยตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
จากการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง เห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(3 ) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๖.36 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(4) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗3.90 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานได้ให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

(5) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริตเป็นคะแนนเท่ากับร้อยละ 72.49 จากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
สาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลง 

 
 
 
 



(6) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.76 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพือ่ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือมีความโปร่งใสและให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(7) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.40 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ นาไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

(8) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.42 จากการประเมินการ 
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

 (9) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.10 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะจัดท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 (10) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน            
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ 
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ



โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่ จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 

 (๒) การใช้จ่ายงบประมาณ (๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 (๓) การจัดซื้อ/จัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุ 

(๓) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ให้มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

 (๔) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมใน
กรตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) การเปิดช่องทางการตรวจสอบ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

(๑)ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

(๑) จัดท าขั้นตอนให้ถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้งานได้จริงใน
หน่วยงาน 

 (๒) การยืม-คืนทรัพย์สินของราชการ (๒ ) ติดตามการคืน-การยืม 
 (๓)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 (๔) การกากับ ตรวจสอบ ดูแล
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันการ
นาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบการ
ดูแลทรัพย์สินของทุกกอง 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา
ทุจริต 

(๑)แนวทางของผู้บริหารในการให้
ความส าคัญของการแก้ไขปัญหา 

(๑) สร้างแนวทางให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

 (๒) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 

(๒ ) ติดตามหรือลงโทษผู้กระท า
ความผิดตามหลักเกณฑ์ 

 (๓)แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

(3) สร้างมาตรการหรือเฝ้าระวังให้
เป็นแบบอย่างกับหน่วยงาน 

 (๔) การตรวจสอบทั้งภายในและ (4) ติดตามผลการตรวจสอบทั้ง



ภายนอกเพ่ือป้องกันการทุจริต ภายในและภายนอก 
 (๕) แนวโน้มในอนาคตของการทุจริต

ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
(๕) สร้างหลักเกณฑ์/แนวท าง/ข้อ
ปฏิบัติให้หน่วยงาน 

 
 
4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ชี้ให้เห็นว่า

ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่ เป็นเงินทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง ชัดเจน 

 (๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า 
เทียมกันของพนักงาน 

(๒) สร้างจิตสานึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ อย่าง
เท่าเทียมกัน 

 (๓) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 

(๓) เปิดเผยข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบ 
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

 (๔)การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
อานวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้
บริการ 

(4)สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีน้ าใจ
ให้บริการ 

 (๕) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่านค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก 

(๕) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีใจ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ละไม่ซับซ้อน 

(๑) น าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 (๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน 

(๒) เปิดช่องทางการติดต่อการ
ให้บริการมากข้ึนเพ่ือไขข้อสงสัยแก่ผู้มา
รับบริการ 

 (๓) มีการตอบค าถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

(๓) น าข้อมูลขึ้นระบบออนไลน์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน
ได้ 
 
 



ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง
ระบบ การท างาน 

(๑) มีการปรับปรุงการคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้ 

 (๒) มีการปรับปรุงการข้ันตอนการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นสิ่งที่
ต้องการให้ด าเนินงาน 

 (๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา 
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 

(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสารมารถตรวจสอบข้อมูลที่
สงสัยแก่หน่วยงานได้ 

 (๔) มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้
มีความโปร่งใส 

(๔) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แจ้ง
คู่มือ เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน
การด าเนินงาน 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวาง

ระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบันแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวม
แล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็
ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเพ่ือ
สอบท านของข้อมูลการติดต่อ 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบท านของข้อมูลการติดต่อ 

 (๒) การบริการ การเปิดเผยข้อมูล
ผ่าน E-service ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ ก าหนด 

 (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนงานพัสดุ ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 

(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) เผยแพร่มาตรการการคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ทุกคนใน
องค์กรทราบและให้ยึดถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

 (๒) มาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 

 


