
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
********************************* 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด า 
เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล(ที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่ง จะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

 

 



1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกล 
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ 
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ 
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.43 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ AA เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00  
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.06 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.62 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหารการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.58 ตัวชี้วัด 
คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.82 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 96.78 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.36 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.25 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 และตัวชี้วัดการใช้
อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.13 สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงาน ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้ คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อ านาจได้เท่ากับร้อยละ 88.13 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 



3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.06 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียม 
กัน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.25 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง 
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ 
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่า 
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นไดห้น่วยงานให้ความส าคัญกับ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.36 เป็น คะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ 
น าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วตัว มีการจัดท าประกาศข้อบัญญัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.58 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ 
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น 
รูปธรรม 

(5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.82 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ



ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นผลงานหรือซึ่งควรเผยแพร่ 
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ 
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.62 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ 
สื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า 
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควร 
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกีย่วกับการจัดให้มี 
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ 
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.78 เป็นคะแนน
จาก การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ 
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหน่วยงานควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

(8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.00 เป็นคะแนนจากการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ให้สาธารณชน 
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ 
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน 
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5)การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง การเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 



(9) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.13 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัตงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั้นต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 93.68 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั้นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยส่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

( 1 )  ก า ร รั บ รู้ แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม พวกพ้อง 

(1) จัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นระ
โยชน์ส่วนตัว 
(2) จัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายใน
และภายนอกทราบ 

 



 4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External)  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.07 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั้นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควร
เป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้ วั ดที่  8 การปรับปรุ งการ
ท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ไปมี ส่ วน ร่ วม ในการปรั บปรุ ง 
พั ฒ น า ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
ให้บริการของหน่วยงาน 

(2)  การปรับปรุ งคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

(1) มีมาตรการลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ 
จุดเดียว  
(2) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT มี
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

 

 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.5 
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ท าให้ดดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอ่ืนๆได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้ วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

(1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงหรือ
ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ ไขการทุจริ ตประจ าปี  และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

(3) ให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทจุริต 

 

 

 

 



5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรมมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. การจัดท าประกาศข้อ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกทราบให้ชัดเจน 

ส านักงานปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2 .  มี แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าจัดท าข้อตกลงหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานปลัด 

3. มีมาตรการลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน 

การ ให้ บ ริ กา ร โ ดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยในการปฏิบัติ งาน
ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร แ ก่
ประชาชน 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษาฯ 

4 .  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าป ี

จั ดท าแผนปฏิบั ติ ก า ร
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจ าปี และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 

ส านักงานปลัด 
 

5 .  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามีส่วนร่วมใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้ อ ง เ รี ยน  การ ให้
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ใ ห้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

ส านักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 


