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ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 



 
คำนำ 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้
อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล   

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย   ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”    ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)     ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทำงในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.25 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  B 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.25 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B 

 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.78 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘8.08 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.41 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 82.40 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.69 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗8.17 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.12 
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.31 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 71.51 

 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.75 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้เท่ากับร้อย
ละ 71.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จานวน ๑ ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.08 จากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จน
ส่งผลให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ ) จำนวน 7 ตัวช้ีวัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.41 เป็นคะแนน จากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.40 จากการการประเมินการรับรู ้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำ
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดจากการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.69 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แก
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทำง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานได้ให้ความสำคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

(๔ ) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.17 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ



ดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (5) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗4.12 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ นาไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

(6) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.31 จากการประเมินการ 
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดำเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

(๗) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.51 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือมีความโปร่งใสและให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๘2.14  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็น ำในการพัฒนา
สำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (๑) การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
ให้เป็นไปตามข้ันตอน/ระยะเวลา 

(๑) สร้างมาตรฐานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนลดระยะเวลาในการบริการ 

 (๒) การปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ภาคเท่าเทียมทุกคน 

(๒) สร้างกฎเกณฑ์ให้กับบุคลากรใน
การปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 

 (๓) พฤติกรรมการในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

(๓) ปรับแนวคิดของบุคลากรให้
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 

 (๒) การใช้จ่ายงบประมาณ (๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 (๓) การจัดซื้อ/จัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุ 

(๓) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ให้มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

 (๔) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมใน
กรตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) การเปิดช่องทำงการตรวจสอบ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน
ของทำงราชการ 

(๑)ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

(๑) จัดทำขั้นตอนให้ถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้งานได้จริงใน
หน่วยงาน 

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

ของราชการ 
(๓) กาหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 (๔) การกากับ ตรวจสอบ ดูแล
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันการ
นาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบการ
ดูแลทรัพย์สินของทุกกอง 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา
ทุจริต 

(๑)แนวทำงของผู้บริหารในการให้
ความสาคัญของการแก้ไขปัญหา 

(๑) สร้างแนวทำงให้ผู้บริหาร
รับทราบ 

 (๒) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 

(๒ ) ติดตามหรือลงโทษผู้กระทำ
ความผิดตามหลักเกณฑ์ 

 (๓)แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

(3) สร้างมาตรการหรือเฝ้าระวังให้
เป็นแบบอย่างกับหน่วยงาน 

 (๔) การตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือป้องกันการทุจริต 

(4) ติดตามผลการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก 

 (๕) แนวโน้มในอนาคตของการทุจริต
ที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

(๕) สร้างหลักเกณฑ์/แนวทำง/ข้อ
ปฏิบัติให้หน่วยงาน 

 
 



 
4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 74.33 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่กำหนด 

(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)สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีน้ำใจ
ให้บริการ 

 (๕) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่านคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก 

(๕) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีใจ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ละไม่ซับซ้อน 

(๑) นำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 (๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณชน 

(๒) เปิดช่องทำงการติดต่อการ
ให้บริการมากข้ึนเพ่ือไขข้อสงสัยแก่ผู้มา
รับบริการ 

 (๓) มีการตอบคำถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงาน 

(๓) นำข้อมูลขึ้นระบบออนไลน์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงาน
ได้ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง
ระบบ การทำงาน 

(๑) มีการปรับปรุงการคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้ 

 (๒) มีการปรับปรุงการข้ันตอนการ
ดำเนินงานการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นสิ่งที่
ต้องการให้ดำเนินงาน 

 
 



ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 (๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา 
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 

(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสารมารถตรวจสอบข้อมูลที่
สงสัยแก่หน่วยงานได้ 

 (๔) มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้
มีความโปร่งใส 

(๔) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แจ้ง
คู่มือ เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน
การดำเนินงาน 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.26 

อยู่ในระดับ  บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบันแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้าน
ความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื ่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ ่งที ่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

  
ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 

 (๒) การบริการ การเปิดเผยข้อมูล
ผ่าน E-sevice ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด 

(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด 

 (๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนงานพัสดุ ไม่สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด 

(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียด 
ทีก่ำหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

(๑) เผยแพร่มาตรการคุณธรรม
และความโปร่งใสให้ทุกคนใน
องค์กรทราบและให้ยึดถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

 (๒) มาตรการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

 

 
 


