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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประเมิน ITA ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ไม่มากก็
น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1)  การปฏิบัติหน้าที่ 
2)  การใช้งบประมาณ 
3)  การใช้อ านาจ 
4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6)  คุณภาพการด าเนินงาน 
7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8)  การปรับปรุงการท างาน 
9)  การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (External) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ได้คะแนน 94.78 คะแนน อยู่ในระดับ A ผลการประเมิน “ผ่าน” เมื่อ
พิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 99.11 คะแนน รองลงมา คือ 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 98.98 คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 
98.85 คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 98.75 คะแนน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้คะแนนเท่ากับ 98.45 คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 98.21 คะแนน ตัวชี้วัดการ
ใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ 98.15 คะแนน ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ 97.96 คะแนน 
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 93.75 คะแนน และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 
84.56 คะแนน 
                          /จากผล... 
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 จากผลประเมินสรุปได้ว่า ผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่จะต้องมีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป พบว่า ตัวชี้วัดที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมีการด าเนินการ 
และมีคะแนนผลประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนนเท่ากับ 98.45 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 98.85 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ 98.15 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 
99.11 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 98.75 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 98.21 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 
98.98 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ 97.96 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 10  การ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 93.75 คะแนน ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยู่ระหว่าง 75.00 – 84.99 คะแนน 
มี 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 84.56 คะแนน  

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
แต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาไว้ดังนี้ 
  จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) 
  1. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ 99.11 คะแนน เป็นผลการ
ประเมินจากตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ     
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน
และสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ 98.98 คะแนน เป็นผลการ
ประเมินจากตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ที่มีต่อหน่วยงานที่
ประเมินเป็นตัวชี้วัด ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ 
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ ให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนีย้ังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
              /3.ตัวชี้วัด... 
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3. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ 98.85 คะแนน เป็นผลการประเมินจาก 
ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง เป็นตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ       
ประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่างๆ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  4. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 98.75 คะแนน เป็นผลการ
ประเมินจากตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน            
ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  5. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ 98.45 คะแนน เป็นผลการประเมินจาก 
ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง เป็นตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

6. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ 98.21 คะแนน เป็นผลการประเมิน
จาก ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

 

               /รวมถึง... 
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รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง       

7. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับ 98.15 คะแนน เป็นผลการประเมินจาก
ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ที่มีต่อหน่วยงานตนเองเป็นตัวชี้วัด      
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ 
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง         

8. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ 97.96 คะแนน เป็นผลการประเมิน
จากตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา      
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงาน 
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ 
โปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

9. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต ได้คะแนนเท่ากับ 93.75 คะแนน เป็นผลการประเมิน
จากตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจรติส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

จุดที่ควรพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ ากว่า ๘๕ คะแนน) 
1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 84.56 คะแนน เป็นผลการประเมินจาก

ตัวชี้วัดที่ใช้เครื่องมือ คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 
ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ  

๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 

                           /ข้อเสนอแนะ... 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

๑. ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ได้คะแนน
เท่ากับ 98.66 คะแนน ชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเชื่อมั่นในการด าเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
อย่างไรก็ดสีิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มา

ติดต่อราชการทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
ห น่ ว ย ง า น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแส
อันคว รส งสั ย โ ดย มี ม าต รก า ร
คุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

- การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติ งานโดยบุคลากรภายใน
หน่ วยงานและบุคคลภายนอก
หน่วยงาน 
 

1. หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก 
2. หน่วยงานจะต้องมีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1 .  กา รทบทวนน โยบายหรื อ
มาตรการป้องกันการทุจริต ใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดท าแผนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน 

1. การให้ความส าคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง 
2. การแก้ปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงานจะต้องท าให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 

 
 

  ๒. ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน
เท่ากับ ๙8.39 คะแนน  ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น
การพัฒนาส าหรับหน่วยงานโดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 6  
คุณภาพการด าเนินงาน 

- การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แก่ผู้มา
ขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน 

- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ควรยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

ตัวชี้ วัดที่  7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน 
2. มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
 

1. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
2. สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่
มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้ วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

- การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปรับปรุง 
พั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ก า ร
ให้บริการ 

- พัฒนากา รด า เ นิ น ง าน /กา ร
ให้บริการของหน่วยงานโดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
หรือบริการให้ เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดีข้ึน 

 
 

๓. ผลการประเมินตามแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ 
89.16 คะแนน แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส าคัญ ต้องมีการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ
มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
                         /ประเด็น... 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
  เนื่องจากตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนต่ าสุด โดยได้คะแนนเท่ากับ 84.56 
คะแนน ซึ่งประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ที่ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ความคิดเห็น คะแนน 
ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผย
ข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1  
ข้อมูลพื้นฐาน 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ 09 Social Network 

 
 
- แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สารถเช่ือมโยง
ไปยั ง เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ของหน่ วยงาน เ ช่น 
Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น 
 

 
 
แสดงช่องทางการเข้า 
Social Network จาก
หน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 
 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  
การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
ข้อ 010 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

- แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  

ไม่ได้แสดงรายงานแผน
ด า เนิ นงานประจ าปี
2564  

0.00 

แผนการด าเนินงาน 
ข้ อ  011  ร ายงานการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีในข้อ 010 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 

ไม่ได้แสดงรายงานการ
ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ด า เนิ นงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ2564  

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  
การบริหารงาน 
แผนการด าเนินงาน 
ข้อ 012 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

- แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ไม่ได้แสดงรายละเอียด
ของการสรุปผลการ
ด า เนิ นงานประจ าปี 
2563 

0.00 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  
การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
ข้อ 018 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 
1 ป ี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการที่ใช้จ่าย 

ไม่พบรายการตาม
ประเด็นการตรวจ 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
2564 โดยหน่วยงาน
เสนอข้อมูลเป็นรายไตร
มาตร ซึ่งไม่ตรงตาม
แนวทางที่ก าหนด 

0.00 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
ข้อ 019 รายงานการ
ก ากับติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

- แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีในข้อ 018 
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 

ไม่ได้แสดงข้อมูล
รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือนประจ าปี
2564 

0.00 

                  /จากผล...   
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จากผลประเมิน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาให้หน่วยงานดีขึ้น คือ 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ก ากับติดตาม 
1. แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน 

แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไป
ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด มีการอัปเดตข้อมูล
ตลอดเวลา 

2 .  มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานประจ าปี 
 

แสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 1. มีการรายงาน
แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

2. มีรายละเอียด
สรุปผลข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

       

                                                                 


