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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ .ศ ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐ ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันการทุจริต รวมทั้ง
สะท้อนถึงความตั้ งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล          
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ
(๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (๘) การปรับปรุงการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินการ
ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาท
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อ“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน         
การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์    
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์   
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.55 คะแนน อยู่ในระดับ D ซึ่งผลการ
ประเมิน ผ่าน 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.61 รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.41 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.92 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.92 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๑ .84 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81 .48 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพกรสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘5.04 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
79.57 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 4๕.06 และตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 18.75 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙๖.๘๘ คือตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
และ ๒ การใช้งบประมาณ ส่วนจุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10          
การป้องกันการทุจริต 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ 
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้
เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่จะต้องพัฒนา ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙3.61 เป็นคะแนนจาการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง          
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่ นเต็มความสามารถและมีความ 
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
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คุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรพัย์สิน หรือประโยชน์
อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที ่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญตา่งๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณกีารให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก 

๓.๒ จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่ารอ้ยละ๙๐) จำนวน 9 คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๕.92 เป็นคะแนนจากการ ประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

 (2) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘5.04 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนหลายผ่านช่องทางหลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และ มีการชี้แจงใน
กรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารรับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘3.41 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 (4) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.84 เป็นคะแนน    
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่ วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมิน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจรติของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริต ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

 (5) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘1.๔8 เป็นคะแนนจาก    
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการดำเนินงานต่อ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักการมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ 
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ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียก
รับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 (6) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.57 เป็นคะแนนจาก  
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง ดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยัง
ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

 (7) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.92 เป็นคะแนน  
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย 

 (8) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๐๖ เป็นคะแนนจากการ        
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับ
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (๒) 
การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงิน งบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควร
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน การให้บริการ การจัดกา การทุจริตและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
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 (9) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.๗๕ เป็นคะแนนจาก   
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว๊บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจรติ ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนไปสู่การจัดทำ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
   ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนรวม
เท่ากับร้อยละ 83.94 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น และแสดงความไว้วางใจ ต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 
ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้

 
ตัวชี้วัด      ประเด็นการประเมิน       ประเด็นควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่๒ การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(๒) การใชจ้่ายงบประมาณ 
(๓) การจดัซื้อจัดจา้ง/การจัดหาพัสด ุ
และการตรวจรับพัสดุมีความ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม ่เอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
(๔) เปิดโอกาสให้บุคคลภายหน่วยงานมี 
ส่วนร่วม ในตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ 

(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกบัแผนการใช ้
จ่ายงบประมาณประจำปบีุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
(๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรหน่วยงาน 
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมี
มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน 
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) คะแนนรวม 
เท่ากับร้อยละ 61.๐๔ บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นควรพัฒนา 

ตัวชี้วดัที ่๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับ
ผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อยา่งเท่าเทียมกัน
ของพนักงาน 
(๓) การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการ
ดำเนินงาน/ให้บริการแกท่่านอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังบิดเบือนข้อมูล 
(๔) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อมี
การร้องขอให้จ่ายหรือให้ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 
เพื่อการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ 

(๑) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชดัเจน 
(๒) สร้างจิตสำนึกแก่งพนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผูม้าติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน 
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสว่นได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีวธิีการและข้ันตอนการทำงาน
ที่ด ี

ตัวชี้วดัที ่๗ ประสิทธิภาพการ 
สื่อสาร 

(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 
(๒) การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 

(๑) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
(๒) การเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงไม่ซับซ้อน  
และมีช่องทางหลากหลาย 
(๓) สร้างการรับรู้เกี่ยวกบัช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อ สามารถแสดงความคิดเห็น ติชม 
ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่๘ การปรับปรุง 
ระบบการทำงาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการติดตอ่หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้บริการของ
หน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ 
ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน 
ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้ 
เกิดความโปร่งใส มีวธิีการและข้ันตอน 
การทำงานให้ดีขึ้น 

 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ

31.91 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น“ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วน
ราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่๙ การเปิดเผย 
ข้อมูล 

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน 
- โครงสร้าง ไม่แสดงเป็นแผนผัง 
- ข้อมูลผู้บริหาร มีแต่ข้อมูลผู้บริหาร    

ฝ่ายการเมือง ขาดข้อมูลผู้บริหาร 
ส่วนข้าราชการประจำ ชอ่งทาง 
ติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งผู้บริหารฝ่าย 
การเมืองและผู้บริหารส่วนข้าราชการ
ประจำ 

(๒) การบริหารงาน 
- ไม่มีE-Service ให้กับผู้รับบริการ 
(๓) การส่งเสริมความโปร่งใส 
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทจุรติ มีแต่ช่องทางการร้องเรียน 
ไม่มีแนวทางการจัดการจดัการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบ 

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตประจำปี ไม่มีการทำข้อ 

(๑) จัดทำเว๊บไซต์แสดงให้เห็นถึง 
แผนผังองค์กร 

(๒) แสดงข้อมูลและช่องทางการตดิต่อ
ของผู้บริหารและส่วนข้าราชการประจำ 
(๓) มี การจดัช่อง ทาง E-SERVICE ให้แก่
ผู้รับบริการ สามารขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที ่หรือ ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางเวบ๊ไซต์โดยไม่
ต้องเดินทางมาติดต่อที่ อบต. 
(๔) จัดทำแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การทจุรติ 
(๕) กรณีที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนควรทำ
ข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและระบุ
ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นควรพัฒนา 
ตัวชี้วดัที ่๑๐ การป้องกนัการ 
ทุจริต 

(๑) การส่งเสริมความโปร่งใส 
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ 

ทุจริตประจำปี ไม่มีการดำเนินการ 
รายงานผลการดำเนินงาน 

(๑) จัดทรายงานผลการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

 
๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 18.75 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแน 
ตัวชี้วดัที ่10 การป้องกนัการ 
ทุจริต 

(๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน            
ให้ความสำคัญ กับการตอ่ต้านการทุจริต 
(๒) ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
(๓) จัดทำแผนด้านการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

93.81 
 
๐.๐๐ 
 
๐.๐๐ 

 
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้

ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานต้องจัดทำเว๊บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ    
ลงให้ครบถ้วน เช่น มูลพื้นฐานขององค์กร ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ และจะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว๊บไซต์ให้เป็นปัจจุบันทันกำหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่ 
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดช่องทาง E-Service ให้แก่ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว๊บไซต์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

 

       มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับกับติดตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช ้
ทรัพย์สินของราชการที่ถกูต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช ้
ใช้ทรพัย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความกา้วหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนกังาน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำนักปลดั 

(๓)  ให้ความรู้เรื่องการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสือ่
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สำนักปลดั 



 
8 

 
         มาตรการ   ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ  การกำกับกับติดตาม 

(๔)  การจัดทำประกาศขอ้ปฏิบัติ 
การขอยืมทรพัย์สินของทาง 
ราชการไปใชใ้นการปฏิบัติงาน 

มีการจดัทำประกาศข้อปฏิบัต ิ
การขอยืมทรพัย์สินของทาง 
ราชการไปใชใ้นการปฏิบัติงานให ้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความกา้วหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปี 

 งบประมาณ 

(๕) การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู ้
มาใช้บริการอยา่งถูกต้องตรงไปตรงมา
และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
อื่นใดในการปฏิบัติหนา้ที่และมีการ
จัดทำประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิใดๆ 

สำนักปลดั 

(๖) การตรวจสอบและต่ออายุเว๊บไซต์ให้
ทันกำหนดเวลา พร้อมทีจ่ะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเว๊บไซต์ 
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

สำนักปลดั 

(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบรกิาร หรือผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

สำนักปลดั 

(๘)  มีการมอบหมายงานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

(๑) สร้างความเข้าใจรว่มเกี่ยวกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการ
ทำงาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นยำ้ในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมินเพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

 


