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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand 
Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้ งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(GoodGovernance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน      
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ 
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
               สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)” 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกล
ยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -
2564) ซึ ่งถือเป็นการยกระดับให ้เป็นการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที ่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  
     อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
                 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ไพรอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘9.52 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A 
                 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 

รองลงมาคือตัวชี้วัดการปฎิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.21 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.68   ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.66 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.49 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  

89.20 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  88.54 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ  87.28 ตัวชี ้ว ัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  86.64  

ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.60 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนน
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.75 คือ ตัวชี ้ว ัดที ่ 10 การป้องกันการทุจริต  ส่วนที ่จะต้องพัฒนาเนื ่องจากได้
คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้เท่ากับร้อยละ 85.60 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
                 3.1  จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  90)  จำนวน  4  ตัวชี้วัด  คือ 

(1) ตัวชี้วัดที ่  10 การป้องกันการทุจริต   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.75 เป็นคะแนน 

จากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื ่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ  ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน  2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  และแผนปฏิบัต ิการ  ป้องกันการทุจริต  และ(2) มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นได้ 

 
 



 
 
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.21 เป็นคะแนน จากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ 

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม 

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว  อย่างเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้จัด
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน  สร้างระบบ
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย  สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู ้ให้ข้อมูล  รวมทั ้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ   

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.68 เป็นคะแนนจาก การประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.66 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็น
รูปธรรม 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 ) จำนวน  6 ตัวชี้วัด  คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.49 เป็นคะแนน จาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์
แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.20 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณะชนเห็นได้ว่ า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณะชน ที่ควร
รับทราบ  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 



 
(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.54 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่
นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

(4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.28 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณะ
ชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล   (2) การบริหารงานได้แก่แผนดำเนินงานการปฏิบัติงานและการให้บริการ  (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(6) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.60 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้ งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
       4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal) เป็นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึด
ระเบียบปฎิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานจึงควรดำเนินการ
ดังนี้       
              1) การปฎิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
              



             
             2) การใช้งบประมาณจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  
              3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน ( job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน  
              4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษ
อย่างเคร่งครัด 
           5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนร่วม  
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  
       4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ไม่เลือกปฎิบัติ จากการประเมินจะเห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  ในส่วนของประสิทธิภาพการ
สื่อสาร แม้หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบันมากนัก นอกจากนี้ แม้จะมี
ความพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่เกิด
ประสิทธิผลเท่าที่ควร  ดังนั้นสิ่งที่ควรพัฒนา โดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ  
              1) ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
              2) ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและมีการปฎิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   
              3) สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและ
อุปสรรคในการปฎิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 
          4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว๊บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการ
เข้าถึงและแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราบการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 
              1) เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์
และมีช่องทางการปฎิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปและการให้บริการผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการ
เข้าถึงผ่าน URL บนเว๊บไซต์หลักของหน่วยงาน 
              2) จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่
ผ่านมาเพ่ือกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฎิบัติตามมาตรการภายในและ
ให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ดูแลเว๊บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว๊บไซต์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
 
 



 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการดำเนินงาน  ซึ่งได้ คะแนนเท่า 
กับร้อยละ 85.60 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ดำเนินงาน   

(1) เจ้ าหน้าที่ ของหน่ วยงานที่ ท่ านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฎิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด 

86.37 

(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

78.48 

(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้นหรือไม ่

100.00 

(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ีน มากน้อยเพียงใด 

79.91 

(5) หน่ วยงานที่ ท่ านติ ดต่ อ  มี การปรับป รุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

83.25 

 

ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นคือ หน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน  การใช้ทรัพย์สินของราชการ การเปิดเผยข้อมูล 
คุณภาพการดำเนินงาน  การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การ
ให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และควรกำหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณะชน หน่วยงานควรให้
ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณะชน ที่ควรรับทราบ  
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน การใช้บริการ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นหรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น ต่อไป 

             
 
 
 
 
 



 
 
 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 
  

สำนัก
ปลัด/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล 
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่อ
อย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่น
ใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทำ
ประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ 

สำนัก
ปลัด 

3) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา 
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

สำนัก
ปลัด 

4) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ
เพ่ือให้บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

สำนัก
ปลัด 

5) ส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

สำนัก
ปลัด/กอง
คลัง 

 

6)ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนัก
ปลัด 
 

 

7) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงาน
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน  

สำนักปลัด  

 


