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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
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) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ  
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-1- 
1. หลักการและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง
สามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ 

อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.55 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ c  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  

1. ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที ่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.22  
2. ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.18  
3. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.39  
4. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.12 
5. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.05 
6. ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.41  
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7. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.24  
8. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.08  
9. ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.20    
10.ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50  

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.22 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต   ได้เท่ากับร้อยละ 
12.50  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วง

สามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.22 เป็นคะแนน จากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ  ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น  ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.18 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้อง 
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ  ไม่เอ้ือประโยชน์
แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

(3) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.39 เป็นคะแนนจาก การประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น  ต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

 (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.12 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ 
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ 
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ  สะดวก 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ  ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
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(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.05 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 

(6) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.41 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ 
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ  การด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน และมีการ
เผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการ มีความโปร่งใส มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินการ 

(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.24 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่ สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน  3  ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.08 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้วย  

 (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 58.20 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ให้สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด 

จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ 

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ 

เปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และ การด าเนินงานของหน่วยงาน  
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 (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็นคะแนน จาก

การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) (IIT) 

ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การใช้อ านาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และ
การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.79 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไป
ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล   โดยผล
การประเมินถือว่าอยู่ในระดับที่ดี  แต่ต้องด าเนินการให้คะแนนเพิ่มขึ้น 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ( EIT) 
ประกอบด้วย  คุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 83.91 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบน
ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  เนื่องจากเป็นการประเมินจาก
บุคคลภายนอก  ผลออกมาอย่างไรก็ต้องปรับปรุง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า 
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ของหน่วยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดี 
ขึ้น  
 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูล  

และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 35.35 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดข้ึนได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน
สามารถการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ แต่เนื่องจากเป็นการตรวจสอบข้อมูลใน
เว็บไซต์  ข้อมูลบางอย่างอาจเข้าถึงยากจากบนเว็บไซต์ จากความคิดเห็นของกรรมที่ตรวจสอบ พบการไม่แสดง
ช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน  เพ่ือพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จาหน้าเว็บไซต์
หนว่ยงาน  ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน -การเปิดเพ่ือ
สอบทานของข้อมูล การติดต่อ  
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผย
ข้อมูล E-service ไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ ก าหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ - 
การเปิดเผยข้อมูล แผนการ จัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียด ที่
ก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ  
E-service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ ก าหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

(1) ก าหนดแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 
(2) การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
5. ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน

ร้อยละ 58.20 และ ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50   
 ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ

หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 
   1.ข้อมูลพื้นฐาน 
   2.การบริหารงาน 
   3.การบริหารเงินงบประมาณ 
   4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   5.การส่งเสริมความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   1.การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
   2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ผลการประเมินข้างต้น ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10  เป็นการประเมินจากเว็บไซต์หน่วยงาน ประเด็น

การตรวจบางข้อ มีการด าเนินการเชื่อมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซต์อาจเข้าถึงได้ยากหรืออาจ
น าเสนอ URL ที่เชื่อมโยงผิดพลาด   ดังนั้น สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ การตรวจสอบ
การเชื่อมโยง URL ของข้อมูลที่น าเสนอบนเว็บไซต์ หน่วยงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ข้อมูลต่างๆต้องง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการของหน่วยงาน       

 
 
 
 



                                                 -6- 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1)มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ ถูกต้อง 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(1) ฝึกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน่วยงาน
เพ่ือให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน ์ทับซ้อน 

ส านักงานปลัด 

3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

(4) การจัดท าประกาศ 
ข้อปฏิบัติใน การขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติ ในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักงานปลัด/ 
กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมลู 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้อง ประโยชน์อื่นใด
ในการปฏิบัติ หน้าที่ และ
มีการจัดท าประกาศ ไม่
เรียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุ เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่ จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานปลัด  
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมใน การปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การ ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ 
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและ การ
ท างาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุม เรื่องความเป็น
ธรรมในการ ประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


