
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

----------------------------------- 

ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล 
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (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) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    คณะผู้จัดท า  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้  จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิ-     
บาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะ
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(CorruptionPerception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   
กุมภาพันธ์ 2563 
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1. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ

หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่    
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.01 คะแนน ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน  
ระดับ B   

เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.57   
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 คะแนน   ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.74  
ตัวชีว้ัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.84   ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
73.26   ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.16   ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.13   ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
65.19  และ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 49.49 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.57 คือ ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร   และตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00   ส่วนที่จะต้องพัฒนา
เนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  85  มีจ านวน  5  ด้าน   คือ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  ได้เท่ากับ
ร้อยละ 49.49    ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ปัญหาการทุจริต  ได้เท่ากับร้อยละ  65.19   ตัวชี้วัดที่2  การใช้
งบประมาณ  ได้เท่ากับร้อยละ  70.13  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจหน้าที่  ได้เท่ากับร้อยละ  73.26  และ
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้เท่ากับร้อยละ  72.16   
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  
อ าเภอหนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 



-3- 
 
 

   3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน  2 ตัวชี้วัด คือ 
   (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  90  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ัน 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน   
   (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.00 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  แก่ผู้รับบริการ 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า ไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ 
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซ่ึงควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารระ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ 
ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
 (1)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  87.50  เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน  2  ประเด็น  คือ (1) การด าเนินเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (2)  มาตรการภายในเพ่ือการป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต  ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   

(2)  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.74  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ  
การท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน   
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 (3)   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.84 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น 
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน 
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(4)   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.26 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ัน 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(5)  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.16  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(6)  ) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.13  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน 
ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได้ 
   (7)   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  65.19  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม  
   (8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 49.49 เป็นคะแนน 
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส 
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน 
   4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  72.92  อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันและ 
แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 

(1) การรับรู้เก่ียวกับแผนการการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 
(2) การเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เก่ียวกับ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

(2) เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร 
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต (1) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 
(2) แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน 

(1)ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร และ
เผยแพร่ต่อบุคลากรและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
(2)ผู้บริหารก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
(3)ผู้บริการก ากับดูแล ติดตามการ
น าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
(4) จัดช่องทางให้บุคลากร และปา
ชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์ของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 

(1)การรับรู้แนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2)ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(3)การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 
(4)การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

(1)สร้างแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2)มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
(3)สร้างมาตรการการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 

    4.2  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  
อยู่ในระดับ(Good)  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อหม่ันในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา  ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน 
 
 
 
 
 

(1)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(2)การปรับปรุงคุณภารการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ   

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมีวิธีการ
และขั้นตอบการท างานได้ดีขึ้น 
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    4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ  68.50  อยู่ในระดับ  (Fairiy Good)  บ่งชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน  แสดงถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ยังไม่เพียงพอ    อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
 
 
 

(1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล
การติดต่อ  
(2)การบริหารงาน 
-การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ก าหนด 
(3)การบริหารเงินงบประมาณ 
-การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ไม่สอบคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 
(4)  ช่องทางร้องเรียนการทุจริต 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 
(2)ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
servcice ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด 
(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ก าหนด 
 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต (1)การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

  (1)จัดท ามาตรการภายในเพ่ือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  และ
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ 
(2) พัฒนาระบบเว็บไซต์ และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรในการดูแลระบบ 
(3) ก ากับดูแล ป้องกันการทุจริต 
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5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัดที 9  การเปิดเผยข้อมูล  ซ่ึงได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  49.49 จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  ใน 7 ประเด็น คือ  

ตัวชี้วัด หัวหน้าการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชีว้ัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลการติดต่อ   เพ่ิมองค์ประกอบให้ครบ 5 

องค์ประกอบ 
(2) รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน ประจ ารอบ 6 
เดือน   

จัดท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ  
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ด าเนินงาน 

(3) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร  

(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การ
จัดสรร งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย 

(5) แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ  

(6) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงนโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  

(7) แนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แสดงช่องทางเป็นการเฉพาะ 

     

  ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงาน
ควรเปิดเผยข้อมูล  ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง   ของหน่วยงานให้
ธารณชนทราบ  ให้ครบ  5  ประเด็น   คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (5) การส่งเสริมความโปร่งใส  และเผยแพร่ใน
ต าแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและสืบค้นได้  และต้องคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานไว้ให้

ประชาชนสามารถสืบค้นได้ 
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6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติ 

เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล  
ณ สิน้ปีประมาณ (2) ให้ความรู้เก่ียวการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประชุมพนักงานหน่วยงานเพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(4) การจัดท าประกาศ 
ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

(5) การเปิดเผยข้อมูล  
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่าง
ถูกต้องตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีการจัดท าประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ 

ส านักปลัด 

     (6) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

     (7 )เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

ส านักปลัด 

     (8) มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินและการ
ท างาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม
เรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 



 
 
 
  
 

 

 

 

 


