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ค าน า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ
การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้
ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไก
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID – 19 ) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องมีการปรับตัวในการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูลและการ
ให้บริการสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถของหน่วยงานหรือการให้บริการประชาชนประกอบกับสถานการณ์ในภาพรวมการเปิดเผยข้อมูลและบริการ
สาธารณะของหน่วยงานทั่วประเทศที่สะท้อนผ่านผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา พบว่ายังคง
เป็นเรื่องท้าทายต่อหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมากในการปรับตัวและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ
ดังนั้น กระบวนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลักโดยเป็นไปภายใต้แนวคิด More open more 
transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส 

การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้มีการพัฒนารายละเอียดเนื้อหาและขั้นตอนการประเมินให้เกิด
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement ) เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ร่วมกันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการปรับกระบวนการประเมินบางขั้นตอนเพ่ือสร้างโอกาสและส่งเสริมให้
ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งมากยิ่งขึ้นไม่
ว่าจะเป็นการก าหนดให้หน่วยงานก ากับติดตามการประเมินเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับผลการประเมินของหน่วยงาน 
การเพ่ิมระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน หรือประชาชนผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน และการ
ก าหนดให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้มีบทบาทส าคัญในการรับฟังข้อชี้แจงจากหน่วยงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.02 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ B  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.56 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการ
ใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.19 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.56 ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.29 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.74 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 76.37 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.90 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.79 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 62.50   

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.56คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่
จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 62.50 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอ   
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ  
 1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.56 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน  
 2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.19 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
 3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.56 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  
 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คือ  
 1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.19 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
 2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.56 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  
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  3) ตัวชี้วัดที่ 4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.85 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม  
 4) ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.29 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.74 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า 
ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่า ไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
ซ่ึงควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ 
ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  
  6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.37 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่อง
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน  การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควร
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
 7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.90 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
 8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.79 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
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(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
 9) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเผื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1. กา
ร าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ก าร
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตาม
การน าไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal) การใช้งบประมาณมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดท าแผนการใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
พวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดท าโครงการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมาจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง และสามารถให้
บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้  

4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) การปรับปรุงระบบการ
ท างานมีข้อเสนอแนะดังนี้ ของหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one 
stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไปตามหลักธรรมมาภิ
บาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่ม
องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
62.50 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี 

               ตัวชี้วัด   
 

หัวข้อการประเมิน คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต  

 

 

(1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

100 

(2) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 
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ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้ความสาคัญ

มากขึ้นในเรื่องการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง  

ส านักปลัด/ 

กองคลัง 
-รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ  
 

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน ์ทับซ้อน  

ส านักปลัด 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่สารสนเทศของ
หน่วยงาน  
 

ส านักปลัด 

(4) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

ส านักปลัด/ กองคลัง 

5) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ
หน้าที่ และมีการจัดทาประกาศ
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ  

ส านักปลัด 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทันกาหนด
เวลา พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  

ส านักปลัด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ  

ส านักปลัด  

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการทางาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความเป็นธรรม
ในการประเมิน เพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน  

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 


