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******************************************** 

คํานํา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล 
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดบัสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่    
(๒) การใช้งบประมาณ  (๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(๖) คุณภาพการดําเนินงาน  (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๕) การปรับปรุงระบบการทํางาน (๔) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 

 

 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
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๑. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)      
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลําภู                 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 

 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลําภู     
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.68 คะแนน ซึ่งมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดมีดังนี้ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06 ตัวชี้วัดการใช้อํานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.02 ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดําเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.96 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
78.84 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.70 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.77 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.55 ตัวชี้วัด 
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ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.65 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
52.60 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75  

สรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.06 คือ ตัวชี้วัด
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 43.75  

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตําบลลําภู  
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) ไม่มี 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จํานวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.06 เป็นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอน 

 
และระยะเวลาที่กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
และให้ความสําคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.70 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.22 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อํานาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระดับพอใช้ หน่วยงานจึงควรจัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.77 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.84 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม แต่ยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากนักหน่วยงานจึงจําเป็นต้องสร้างการยอมรับ การตระหนักรู้ในการ
แก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.96 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของ 

หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 
ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ควรให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้บริการนอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.55 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทํางานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
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ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการอีกด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 52.60 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน ๕ ประเด็น คือ  (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่  การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ดังนั้นหน่วยงานจึงควรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันสู่สาธารณะบนเว็ปไซต์ของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ 

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  หน่วยงานควรศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอีกทั้งจัดทําแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.32  ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ของบุคลากรภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการ
ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก
คุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ 3) การใช้อํานาจของผู้บริหารด้าน
การบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน่งงาน ( job description) และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ 
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การกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต     
มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  ไดค้ะแนนเท่ากับร้อยละ 73.05 เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้    
1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 2) ประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล      
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทํางาน       
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเปน็ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ให้คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 48.18 เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่าย
ต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้ 
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงาน
ทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน 
URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 67.98 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงาน
ควรกําหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ นอกจากนี้หน่วยงานต้อง
จัดทําข้อตกลงหรือ ประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
มีการจัดทําประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
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6. ข้อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ  ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 การติดตามผล 

1. การเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดให้มีช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
บุคลากรภายในและภายนอก
ในการเผยแพร่และรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
2.การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่
บุคลากรภายในและภายนอก
องค์กร 
3.การจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 63 
 ถึง  

ก.ย. 64 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ ณ สิ้นปี         
งบประมาณ 

2. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 

1.การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 
ณ จุดบริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก 
2.การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของ
บุคลากรในองค์กรและ
ประชาชน 

สํานักปลัด ต.ค. 63 
 ถึง  

ก.ย. 64 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ ณ สิ้นปี         
งบประมาณ 

3. การอํานวยความ
สะดวกและการ
เปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรสู่สาธารณะ 

1.จัดให้มีช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการในการ
เผยแพร่และรับทราบข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร เช่น 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
2.ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบสื่อสารภายใน
องค์กร 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 63 
 ถึง  

ก.ย. 64 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือนและ
ประจําปี 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต 

1. การสร้างความตระหนักรู้/
คิดแก่บุคลากรเพ่ือป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยการจัดฝึกอบรม/ประชุม
ชี้แจง/จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์/จัดทําคู่มือ 
2.มบีทลงโทษที่เด็ดขาดเม่ือ
พบการเจตนาทุจริต 

ทุกส่วน
ราชการ 

ต.ค. 63 
 ถึง  

ก.ย. 64 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบรอบ 6 เดือน
และประจําปี 


