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คํานํา 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency essment - ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําเข้าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้ เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐฉบับน้ี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชีวัดทั้ง ๑๐ ตัวชีวัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่  (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (4) การปรับปรุงระบบการทํางาน (๔) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการ ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งน้ีจะช่วย 
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ 
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน 
กุมภาพันธ์  2564 

 
 
 



 ~ 2 ~  

๑.หลกัการและเหตผุล 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญ
ของยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการ ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
๒.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน    อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตําบล     
ทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.07 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ระดับ E 
  เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้เท่ากับร้อยละ 83.89 รองลงมาคือ 
ตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 83.17 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการทํางาน ได้เท่ากับร้อยละ 79.37 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้เท่ากับร้อยละ 79.08 ตัวช้ีวัดการใช้อํานาจ ได้เท่ากับร้อยละ 77.14 ตัวช้ีวัด
การใช้งบประมาณ ได้เท่ากับร้อยละ 71.98  ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 71.50 ตัวช้ีวัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้เท่ากับร้อยละ 71.29 ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 16.83 ตัวช้ีวัด
การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 0.00 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.89 คือ ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ําสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 
0.00 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหาร ส่วนตําบล   
ทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวช้ีวัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ 
  (๑) ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.89 จากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อ ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
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คุณธรรม นอกจากน้ี ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนใน หน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระสําคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงที่อาจจะ ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  (2) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.17 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงานต่อคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่ามีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่
จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีเอ้ือประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง 
  ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 80) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.37 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
กระบวนการ ทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการ ทํางานของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งน้ี นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให้ดี ขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีก
ด้วย 
  (๒) ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.08 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการ ดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
การให้บริการ และมีการ ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ' 
  (๓) ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.14 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
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เป็นไป อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา หรือทําในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ียังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผู้มอํีานาจ การซื้อขายตําแหน่งหรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  (4) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.98 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่าง 
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ 
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากน้ี ยังให้ 
ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ตนเองได้ 
  (5) ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.50 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไป
ถึงการประเมิน เกี่ยวกับประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มี เลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากน้ีจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การนําผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
  (๖) ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.29 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอก หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี 
หน่วยงานจะต้องมีการ จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและ นําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 
  (7) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 16.83 เป็นคะแนนจากการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การ 
บริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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และหลักเกณฑ์การบริการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  (8) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น ที่ไม่ได้คะแนนสาเหตุจากการ 
ไม่แสดงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือพิสูจน์ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซต์หน่วยงานจริง และบางกิจกรรมไม่มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินที่ แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 
๔.ข้อเสนอแนะจาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน  
  ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) บ่งช้ีให้เห็น
ว่า การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีข้อเสนอแนะดังน้ี หน่วยงานต้องมีจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึง นโยบายการไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน มี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชาการ 

(๑ ) ก า ร รั บ รู้ แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
 (๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม 
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ร า ช ก า ร ไป ใ ช้
ปฏิบัติงาน และ ในหน่วยงาน 
 (๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(๔) การกํากับดูแลและตรวจสอบ
การ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
เพ่ือ ป้องกัน ไม่ ให้มีการนําไปใช้
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง 
(๓) สร้างมาตรการการกํากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
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  ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) บ่ง
ช้ีให้เห็น ว่าการปรับปรุงการทํางาน มีข้อเสนอแนะดังน้ี หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น 
การให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดดังน้ี  

ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
การปรับปรุงการดําเนินงาน /การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(๒ ) ก ารป รั บ ป รุ งคุณ ภ าพ ก าร 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี 
ส่วนได้ ส่วนเสียมี ส่วนร่วมในการ 
ดําเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มี วิธีการและขั้นตอนการ
ทํางานให้ดีขึ้น 

 
  ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บ่งช้ีให้เห็นว่า การป้องกัน
การทุจริต มีข้อเสนอแนะดังน้ี ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขการทุจริต ประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังน้ี  

ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการ

ทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริต 

(๑) สร้างมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
(๒) สร้างมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียมีส่วนร่วม 
(3) สร้างมาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔ ) สร้างมาตรการจัดการเรื่ อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
(๕) สร้างมาตรการป้องกันการรับ
สินบน  
(๖) สร้างมาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนร่วม  
(๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ 
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  ๕.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเน่ืองจากไม่มีผลคะแนน คือตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 0 ซึ่งประเมินจาก แบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 

ตวัชีว้ดั หวัข้อการประเมนิ ค่าเฉลีย่คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑) เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 0.00 

(๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0.00 
(๓) การประเมินความเส่ียงการทุจริต 0.00 

(๔) การดําเนินการเพ่ือจัดการความ เส่ียงการทุจริต 0.00 

(๕) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 0.00 

(6) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 0.00 

(๗) รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทุจรติประจําปี รอบ 6 เดือน 

0.00 

(8) รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต
ประจําปี 

0.00 

(9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

0.00 

(๑๐) การดําเนินการตามมาตรการมาตรการ
ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม และความ โป ร่ ง ใสภ าย ใน
หน่วยงาน 

0.00 

  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ส่ิงที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงาน
ควรให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงาน ควรเปิดเผยการดําเนินการ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ 
(๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต เพ่ือแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน 
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
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6.ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี 
ขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การกาํกับตดิตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จั ด ทํ า แ น วท างป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที ่
ถูกต้อง 

กองคลัง - รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึ ก อ บ รม ห รื อ ป ร ะ ชุ ม
พนักงาน หน่วยงานเพื่อให้
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 

(๓) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประ เมิ นคุณ ธรรมและ
ค ว า ม โป ร่ ง ใส ใน ก า ร
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภ าค รั ฐ  ผ่ าน ส่ื อ สั งค ม 
อ อ น ไ ล น์ ห รื อ ส่ื อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

สํานักปลัด 

(๔) การจัดทําประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การจั ด ทํ าป ระกาศ ข้ อ
ป ฏิ บั ติ  ใน ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบได้ชัดเจน 

กองคลัง 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่ ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน
การให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทําประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์ อ่ืน ใด ในการ
ปฏิบัติ  หน้าที่และมีการ
จัดทําประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือ 
ทรัพย์สินใดๆ 

สํานักปลัด 

(๖) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันกําหนดเวลา พร้อม
ที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน 
ทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวธิกีาร ผูร้บัผดิชอบ การกาํกับตดิตาม 
(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ก า ร ร้ อ ง เรี ย น  ก า ร ให้
ข้ อ เส น อ แ น ะ  เพ่ื อ ใ ห้
บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบ 

สํานักปลัด -รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ ส้ินปีงบประมาณ 

(8) มี การมอบหมายงานการ
ปฏิบัติรวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๑ ) ส ร้ า งค ว าม เข้ า ใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการทํางาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นย้ําในที่
ประชุม เรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมินเพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

สํานักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


