
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของ
หน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง   10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ 
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักปลัด อบต.หนองโสน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล  

          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก  ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด 

          ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราดโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.24 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้ 1 วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.76 รองลงมาคือ ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.94 ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.49 ตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.45 ตัวชี้วัด 8 ปรับปรุง
การท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.11 ตัวชี้วัด 4 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.44 
ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.22 ตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 77.01 ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.35 ตัวชี้วัด 10การป้องกันการทุจริต         ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 

          สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 88.76  คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงาน และจุดด้อยคือตัวชี้วัดที่ได้ไม่ถึงร้อยละ 80 คือ ตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.45 
ตัวชี้วัด 8 ปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.11 ตัวชี้วัด 4 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 78.44 ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.22 ตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.01 ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.35 ตัวชี้วัด 10การปอ้งกันการ
ทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนน
ภาพรวมอยู่ในระดับ D   
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 
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 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
(1) ตัวชี้วัด 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.76 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้
เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่
อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค 

(2) ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.94 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ  การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า 
ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ   

(3) ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.49  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผล
การด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80)จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
(1)   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.01 เป็นคะแนน จากการประเมินการ

รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
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(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.45 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่ 
เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานน้อย 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.44 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.22 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 

(5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.11 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.35 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็นคือ  

  - ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
  -  การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
  -  การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ  
-  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 -  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส  ให้เกิด

การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ  การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
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(7) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25 เป็นคะแนนจาก การเผยแพร่

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลย 
 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.37 อยู่ในระดับดี(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนน้อยมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่
มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียดดังนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
 (2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 (3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่  
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้  
ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ ทาง
ราชการ 

(1) ก า ร รั บ รู้ แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง 
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้  
ทรัพย์สินของราชการ 
 (2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
 (3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
 (4) การก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต การขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
 (3) สร้างมาตรการการก ากับดูและ 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
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4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
82.18 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็น
เงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ 

ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า เทียม
กันของพนักงาน  

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบั ติ ง าน/การ ให้บริ การอย่ าง 
ชัดเจน (2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน
ใน หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ การสื่อสาร  (1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
(2) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน  

 (1) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชน ควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
 (2) การเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
(3) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้
ผู้มาติดต่อ สามารถแสดงความ
คิดเห็น 

ตั วชี้ วั ดที่  8 การปรั บปรุ ง ร ะบบ      
การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า ไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด า เนิ น งาน/การ ให้ บริ การ  ของ
หน่วยงาน 
 (2) ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พก า ร 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน  การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มีวิธีการ
และข้ันตอนการท างานให้ดี 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.68 อยู่ใน

ระดับต่ า  (Low) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ไม่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ หน่วยงานต้องมีความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดข้ึนได ้   สิ่ง
ที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 

 -การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล 
การติดต่อ 
(2) การบริหารงาน  
- การเปิดเผยข้อมูล E-service       ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่ ก าหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
 - การเปิดเผยข้อมูล แผนการ จัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุไม่
สอดคล้องตามรายละเอียด ที่ก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเ พ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service 
ให้ สอดคล้องตามรายละเ อียดที่  
ก าหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จั ดจ้ า งหรื อแผนการจั ดหา พัสดุ             
ให้ สอดคล้องตามรายละเ อียดที่  
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน     การ
ทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน การ
ทุจริต 

(1) เร่งรัดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดี  เ พ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติ งานตน ปฏิบัติ งาน อย่ าง
ประสิทธิภาพ 
(2) จัดท ามาตรการภายในส าหรับ
หน่วยงานเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
25.00 ซึ่งประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีรายละเอียดดังนี้  

ตัวชีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 

(2) การประ เมินความ เสี่ ย ง เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริต 

0 

 (3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 

(4) แผนป้องกันการทุจริต 33.33 
   

 
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้

ความส าคัญมากข้ึนในเรื่อง การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล การใช้งบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้
ทรัพย์ทางราชการ และการใช้อ านาจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 80  
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 6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  

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

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

ทุกกองในหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

(1) จัดท าเผยแพร่ 
เอกสารความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(2) รณรงค์วิธีคิดแยกแยะ
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อ 
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านสื่อ สังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของ หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู้
มาติดต่อราชการ ที่เป็นไป
ตามข้ันตอนระยะเวลา ที่
ก าหนด 

(1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ
การ ปฏิบัติงาน  
(2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ 
มาตรฐาน การให้บริการ
ประชาชน  
(3) รณรงค์พัฒนาจิตส านึก
การให้บริการ กับเจ้าหน้าที่
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ 
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ทุกกองในหน่วยงาน 

(5) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรใน หน่วยงาน
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีและ
เปิดโอกาส ให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี ให้บุคลากร
รับทราบ  
 

กองคลัง 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(6) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากร และสาธารณะชน
รับทราบ 

ทุกกองในหน่วยงาน  

(7) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ เกณฑ์การ
ประเมิน และการท างาน 
 (2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่อง ความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพ่ิม ความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ทุกกองในหน่วยงาน 

8) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ ให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ ทรัพย์สิน
ใดๆ 

ทุกกองในหน่วยงาน 

9) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมที่ จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

 


