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******************************************* 
คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (  Integrity and 
Transparency Assessment : ITA )  ประจ ํ าปี งบประมาณ 2564 เป ็นไปภายใต ้แนวค ิด “Open to 

Transparency”   ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ที ่มาจากการเปิดใน 2 ประการคือ 
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้และ 
“เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐทางเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ 
หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็น ต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านกา ร
ประเมิน ITA  ซึ่งการ เปิด ทั้งสองประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใสและนำไปสู่
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน 
 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัด
ทั้ง 10 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้  ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External) 
และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
 

 งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้  
จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้ธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ 
ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( สำนักงาน ป.ป.ช. ) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ปัจจุบัน
การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ. ศ 2560 ถึง 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย 

โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.99 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อยู่
ระดับ B มีรายละเอียดโดยเรียงคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัด คะแนนปี 2563 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 1 87.62 
2. การป้องกันการทุจริต 10 87.50 
3. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 7 83.88 
4. คุณภาพการดำเนินงาน 6 80.84 
5. การปรับปรุงการทำงาน 8 75.50 
6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 4 68.14 
7. การแก้ไขปัญหาทุจริต 5 67.02 
8. การเปิดเผยข้อมูล 9 66.84 
9. การใช้งบประมาณ 2 66.04 
10. การใช้อำนาจ 3 62.96 
คะแนนรวม 75.99 
ระดับผลการประเมิน B 

  

 ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1-5 การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน
ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  6-8 และการประเม ินแบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9-10 ผลการประเมินได้ ดังนี้ 
 

 



 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.62 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด 

77.19 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

71.57 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 76.94 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 66.04 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 65.24 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 70.10 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 62.00 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

84.24 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

59.57 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

55.10 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 62.96 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 63.71 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด 71.62 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

63.67 

I16 ท่านเคยปลูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 66.86 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

55.67 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 56.22 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 68.14 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

68.33 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 
 

68.52 



 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
I21 ถ้าต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

73.24 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 

68.33 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 

70.00 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

60.43 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.50 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด 44.48 
I26 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่ 88.10 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด 66.67 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 70.98 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

76.29 

I30 หากท่านพบเห็น แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้อย่างไร 

55.58 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 80.84 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

77.71 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

76.05 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบียนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

76.900 

E4 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่ 

100 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

100 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.88 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 73.99 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 

73.55 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม ่

97.50 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

76.85 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 97.50 
 
 



 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 75.50 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

68.55 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

68.55 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

100 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

66.88 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 66.84 
O2, O8, O16, O17, O18, O19, O27, O28, O29, O30, O35,  0 
O1, O3, O4, O5, O6, O7, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O20, O21, O22, O23, 
O24, O25, O26, O31, O32, O33, O34 

100 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 18.75 
O38 0 
O36, O37, O39, O40, O41, O42, O43 100 

 
            สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ มี ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ ได้แก่ตัวชี้วัด
การใช้งบประมาณ, ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร, ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ,ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล, ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
๓. การวิเคราะห์  
           จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีผลวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ไว้ ดังต่อไปนี้  
            ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ๘๕) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด โดยเรียงจากตัวชี้วัดที่ได้
คะแนน มากที่สุด คือ 
                 ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.62 เป็นตัวเลขชี้วัดที่มี 
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานบุคลากรอื่นต่องานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่ งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู ้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ 
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ 
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และกรณีในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้กรณีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆต่อบุคลากรภายนอกซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๖ ข้อ คือตั้งแต่ I๑ – I๖ 
 2. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ



 

ต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ ๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ ๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรภายในเพื่อสงเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่
การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ ๐๓๘ – ๐๔๑ และตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒  มาตรการป้องกันภายในการทุจริต ตั้งแต่ 
๐๔๒ – ๐๔๓ 
 ๓.๒ ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน 8 ตัวชี้วัด โดยเรียง
จากตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยไม่รวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.88 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการประเมินรับรู้ของผู้บริหาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงาน/การให้บริการและมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๔ ข้อ คือ ตั้งแต่E๖ - E ๑๐  
 ๒.  ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๐๓ เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพ
การดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู ้ร ับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้ทีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆเพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๕ ข้อ คือ ตั้งแต่ e๑ – e๕  
 3. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.50  เป็นตัวชี้วัดที่มี 
วัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับกานปรับปรุงพัฒนากานดำเนินงานให้มีความโปร่งใส
มากขึ้นด้วย ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๕ ข้อ คือ ตั้งแต่ e๑๑ – e๑๕ 
 4. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.14 เป็นตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไป
ให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย



 

บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกนอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้ บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๖ ข้อ คือ ตั้งแต่ I๑๙ - I๒๔ 
 5. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.02 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายในการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำ
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ 
ทุจริต ซึ่งประกอบด้วยคำตามจำนวน ๖ ข้อ คือ ตั้งแต่ I๒๕ – I๓๐ 
                  6. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.84 เป็นตัวชี้วัดที่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ 
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  ๓) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ๔) 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ๕) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) คือ ตั้งแต่ O๑ – O๓๓                 
   7. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมเท่ากับร้อยละ 66.04 เป็นตัวชี้วัดที่วัตถุประสงค์ที่
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกง่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงาน
ล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับวัสดุด้วย 
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วย
คำถามจำนวน ๖ ข้อ คือ ตั้งแต่ I๗ – I๑๒ 
   8. ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.96 เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุ คลากรเพื ่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต ่างๆ ซึ ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เล ือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั ่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งประกอบด้วยคำถามจำนวน ๖ ข้อ คือ ตั้งแต่ I๑๓ – I๑๘ 
  
  



 

 
 ๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกานดำเนินงานของหน่วยงาน 
    ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนรวม 
เท่ากับ 80.07 ได้ระดับ B เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ สิ ่งที ่ควร เป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในกา
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนรวมเท่ากับ 77.17 เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซน์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็น
รูปธรรม สิ่งที่ควรเป็นประเด็น 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน

การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฎิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ายทุก
ช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซน์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง  

ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์
ผลการประเมินของปีที ่ผ่านมาเพื ่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตาม
การนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคคลากรผู้ดูแลเว็บไซน์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารเว็บไซน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น     

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ การกำกับติดตาม 
1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลบน

เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย 

-รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
-รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

2.การปรับปรุงระบบการทำงาน -สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อหาทางทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
-เปิดโอกาสให้ผ ู ้ร ับร ิการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่าง
สะดวก 

3.การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลพื ้นฐานต่างๆที ่ประชาชน
ทั่วไปควรรู้ โดยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล
นั้นๆได้โดยง่าย 

4.การป้องกันการทุจริต -ศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปทีี่
ผ่านมาผ่านการประชุมเตรียมการประเมิน 
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาผลการประเมินให้ดีข้ึน 
-จัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการภายใน
และมีการติดตามการนำไปปฏิบัติที ่เป็น
รูปธรรม 

 


