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คำนำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำขพ้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมลู 
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การ
รับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนบัว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะชว่ยสนับสนุน  
ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สำคัญ  คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจรติ  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบนั
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 – 2564)    
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ  โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที ่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.96 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับ B 

  เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า  ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.97  รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.32 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
81.95  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.90  ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.41 ตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 77.03 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับ      
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ร้อยละ 74.25  ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.66 และตัวช้ีวัดการปรับปรุงการ
ทำงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.36  

  สรุปได้ว่า  จุดแข็งหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.97 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน 
ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากคะแนนต่ำสุด  คือตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้เท่ากับร้อยละ 
70.36 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
(1)  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 89.97 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควนให้ความสำคัญมากข้ึน
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน 

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.32  เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื ่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  
เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรให้ความสำคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  81.95  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื ่อให้ประสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเช่ือมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็น
ในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีข้ึน  คือ  หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมนิผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า
การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.41 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่
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เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานของตนเอง
หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานจะควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  80.90 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำ
แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้อง
ทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

(5) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.66 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู ้รับบริการ  ผู ้มาติดต่อ  หรือผู ้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ  ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  ควรพัฒนาเกี่ยวกับ
หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน  ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึง
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  การบริการให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานให้ดีข้ึน 

(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  77.03  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วน ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื ่อสารในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน  การให้บริการ  และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกงัวล  
สงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผูร้ับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  70.36 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
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ปรับปรุงระบบการทำงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดว้ย  
ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว   ยังควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

(8)  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  74.25 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ(5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนนิงาน
ของหน่วยงาน เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีการเผยแพร่การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
เป็นปัจจุบัน 

(9) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นปจัจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจำนงสุจริต
ของผู ้บริหาร  การประเมินความเสี ่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
4.1  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ  82.51  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้
ทรัพยส์ินของราชการ 

เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานของตนเอง
หรือนำไปให้ผู ้อื ่น และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้ง
การยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการย ื ม โดยบ ุ คคลภาย นอก
หน่วยงาน 

จัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มี
การจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายนอก (External)  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 73.68  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การ
ปรับปรงุระบบการ
ทำงาน 

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านของ เ จ ้ า หน ้ าท ี ่ และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงาน 

มีมาตรการลดขั ้นตอนในการให้บริการ 
เช่น การให้บร ิการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ 
IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

 
4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

77.75 สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมลู 

การเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื ่อเปิดเผย
การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ให้สาธารณชนได้ทราบ 

จัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูล
ต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร  แผนดำเนินงาน งบประมาณ 
บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมี
การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
กำหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ รวมถึงม ีการจ ัดทำ
ช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู ้ร ับบริการ 
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่
ห ร ื อ ภ า ร ก ิ จ ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ผ ่ า น
ช่องทางเว็ปไซต์ 
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5. ประเด็นท่ีต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  

  คือ  ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  70.36 ซึ่งประเมินจากการ
รับรู ้ของผู ้รับบริการ  ผู ้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน                     
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การ
ปรับปรงุระบบการ
ทำงาน 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ ้นมากน้อย
เพียงใด 

65.18 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั ้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ ้น มากน้อย
เพียงใด 

59.03 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่ 

98.72 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปร ับปรุงพัฒนาการดำเน ินงาน/การให้บร ิการของ
หน่วยงานไดด้ีข้ึน มากน้อยเพียงใด 

68.95 

E15 หน ่วยงานท ี ่ท ่ านต ิดต ่อ  ม ีการปร ับปร ุ งการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

59.91 

  ผลการประเมนิข้างต้น  ช้ีให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีข้ึน  คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน  โดยหน่วยงานต้องปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ดำเนินงาน  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานใช้มากขึ้นเพื่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การกำกบัติดตาม 
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ
การใช ้ทร ัพย ์ส ินของราชการ     
ที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

กองคลัง รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. ให ้ความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับ การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักปลัด 

3. การปร ับปร ุงพ ัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู ้มา
ต ิดต ่อราชการที ่ เป ็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด 

- ทบทวน  ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
- รณรงค์พัฒนาจิตสำนึกการให้บริการ
กับเจ้าหน้าที่ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

4. เปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรยีน  
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชนรับทราบ 

สำนักปลัด 

 

                   *************************************************************** 
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