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ค ำน ำ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment  : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ    
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล  
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่      
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต      
(6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล        
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน        
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       ส านักปลัด เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 
          มีนาคม 256๕ 
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1. หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)       
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า  “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และส านักงาน ป.ป.ช.ได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓  ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕  เพ่ือประโยชน์      
ในการขับเคลื่อนและแสดงถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  ซึ่งถือเป็นการยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ทีห่น่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก        
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล       
ดอนตาลผาสุก  อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๐๑ คะแนน        
ซ่ึงอยู่ในช่วงคะแนน  ๗๕ – ๘๔.๙๙  ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B  
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ ๑ เท่ากับ   
ร้อยละ ๙๔.๕๕ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๕ ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๘ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๒๒ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๖๕ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๗  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 7๗.๕๑ ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๕๐ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๔.๙๙ 
และสุดท้ายตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๙.๔0  
  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่  ๑  เท่ากับร้อยละ  ๙๔.๕๕       
คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ส่วนจุดอ่อนทีห่น่วยงานจะต้องมีการพัฒนาและแก้ไขต่อไปโดยเร่งด่วน  เนื่องจาก          
ได้คะแนนต่ าทีสุ่ดคือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๙.๔0  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลดอนตาล
ผาสุก  อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน ๖ ตัวช้ีวัด คือ  
 (1)  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๕๕ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ      
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หน่วยงานก็ควรต้องเพ่ิมความส าคัญ
ให้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน    
เป็นการส่วนตัว  โดยเท่าเทียมกัน 

          (๒)  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๗๕  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน       
ให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นหลักๆ คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  การประกาศ
เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น   
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน  ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น
ไดซ้ึ่งประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุงเพ่ิมเติม  คือ  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
และการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
 
 (3) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๘ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็น
รูปธรรม  การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหน่วยงานควรจะด าเนินการ  1. แต่งตั้งคณะทางานก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ชัดเจนเคร่งครัด  ๒.ควรด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างนายกเทศมนตรีฯกับพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด  ๓.มอบหมายปลัดเทศบาล
ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจ าทุกเดือน ๔.เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปิดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 (4) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๒๒ เป็นคะแนนจาก การประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง 
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เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการให้ความดีความชอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม 

         (๕) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๖๕ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส          
ไปจนถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทางต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย  โปร่งใสตรวจสอบได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้อย่างเต็มที่หากกรณีมีข้อ
สงสัย 

          (๖) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๗ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก   
เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาจนเกินร้อยละ  ๘๐  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น          
การพัฒนาหรือแก้ไข  หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจง  หรือจัดท าประกาศให้ความและก าหนดระเบียบเกี่ยว    
กับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจถึงข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินและการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต
การขอยืมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน   มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างเคร่งครัดด้วย 
3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ) จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด คือ  

 (1) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๕๑ ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๑๖ โดยลดลง ๕.๖๕ ซึ่งถือว่าลดลงไม่มาก  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการยังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ        
การด าเนินงานและบริการของหน่วยงานอยู่ว่า  ได้ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
และมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ยังไม่พบว่ามี การเรียกรับสินบน การพัฒนาหรือแก้ไข  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงาน 
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ได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งต้องมี  
มาตรการเชิงรุก  หมายถึงลุกออกจากโต๊ะท างานไปหาประชาชนถึงบ้านเพ่ือสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการมา
ขอรับบริการจากหน่วยงาน  พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และภารกิจต่างๆที่ส าคัญของหน่วยงาน  อีกทั้งต้อง
มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการต้องให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
 
 (2) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๕0 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 
5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูลในปีงบประมาณนี้ ได้คะแนนโดยรวมเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒๓.๔0  ถือว่าเพ่ิมขึ้นมากอย่างเห็น
ได้ชัดแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน  ประกอบกับผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะโดยจะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อประชาชนเปิดเผยที่หน้าเว็บไซต์อย่าง
ครบถ้วน  แต่ที่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่น ต้องมีการจัดท ารายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของประชาชนผู้มาขอรับบริการในแต่ละงาน  แล้วจัดแสดงโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วย 

 (3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๔.๙๙ ลดลงจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ๑๙.๕๓  โดยเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน แม้ว่าคะแนนจะลดลงค่อนข้างมากก็ตาม  แต่จะเห็นได้จากหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานว่า  หน่วยงานยังให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการพัฒนาหรือแก้ไข  จัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้
บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดเพ่ิมให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างสะดวกด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ    
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานเป็นการประหยดัเวลาและ

คา่ใช้จ่าย  
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 (4) ตัวชี้วัดที่การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๙.๔๐ โดยลดลงจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ๒๔.๕๙  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน แม้ว่าปีงบประมาณนี้คะแนนจะลดลงค่อนข้างมาก   
ก็ตาม  แตใ่นประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่ดูแลระบบ
เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นการเฉพาะ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์งานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สร้าง
กระบวนการและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้จะมาติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานได้
สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วย  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๙๑.๒๓ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ๑๑.๑๕   ถือว่าเป็นการได้รับคะแนนประเมินที่ดีขึ้น           
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ปี 2563 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น  และแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารของ
หน่วยงาน  ที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน  

(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมากข้ึน  

(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน  



ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

(3) การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง  

(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมที่ถูกต้อง และชัดเจน  

(3) สร้างมาตรการในการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เฉพาะตรวจตราในเรื่อง
ดังกล่าว และการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด  ไม่เอ้ือประโยชน์  

  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)      
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๗.๓๐ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ๑๖.๕๙  แม้อาจจะเห็นว่าลดลงพอสมควรก็อาจเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น  ความไม่เข้าใจ  หรือว่าการสื่อสารของหน่วยงานต่อบุคคลภายนอก
ผู้รับบริการ เป็นต้น  แต่ก็บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานความโปร่งใส  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 
โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน  

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด  

(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันของพนักงาน  

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน  และเป็นระบบ  

(2) สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งท่ีเป็นคน
รู้จักและไม่รู้จักกัน  



ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน  

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  

(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดี
ขึ้น  

 

  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ     
ร้อยละ ๘๓.๖๓ อยู่ในระดับที่ดีเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ๔๐.๕๕  เป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดมาก         
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข และวางระบบต่างๆได้ดีขึ้นมากพอสมควรในการ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์และครอบคลุม       
ทุกภารกิจ แสดงถึงให้เห็นถึงความเข้าใจ  การให้ความส าคัญ  และการตระหนักถึงบทบาทของผู้บริหาร       
ทุกระดับในหน่วยงาน  ในการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
อันจะท าให้หน่วยงานก้าวไปสู่การเป็น “ต้นแบบ” ของการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน  
อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  (1) ข้อมูลพื้นฐาน  
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล
การติดต่อ  
(2) การบริหารงาน  
- การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ก าหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
-การเปิดเผยข้อมูล ไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ก าหนด  

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่ก าหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูล ให้สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่ก าหนด  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต  

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต  

-ด าเนินการก าหนดมาตรการสง่เสริม

คณุธรรมและความโปร่งใสภายใน

หนว่ยงานให้ครอบคลมุ ครบถ้วน ทกุ



ประเด็นของแตล่ะงาน 

 
๕. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  

ส านักปลัด/  
กองคลัง  

-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

(1) ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน ์ทับซ้อน  

ส านักปลัด   

(3) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน  

ส านักปลัด   

(4) การจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

  

5) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส  

จัดท าประกาศไม่เรียกรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

ส านักปลัด   

6) การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน  

ส านักปลัด   

7) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน  

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชนรับทราบ  

ส านักปลัด   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

8) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการ
ท างาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย  าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน  

ส านักปลัด/  
กองคลัง/  

กองช่าง  

   


