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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)  การปรับปรุงระบบการ
ท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล  (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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*************************** 

1.หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 
 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.70 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.02 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.47 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.11 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.51 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.36 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25 ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.45 ตัวชี้วัดคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.71 
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.63 และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 50.56 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับน้อยละ 97.02 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน ได้เท่ากับร้อยละ 
63.63 

 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองชีล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
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3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  
(1) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.02 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.47 เป็นคะแนน  จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.11 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ น าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็ นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย  

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.51 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย  

(5) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.36 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ า นาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ 
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ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.45 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก า าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น 
ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  

(3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.71 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ 
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน  
 (4) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.63 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 (5) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.56 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด า เนินงาน 
การใช้บริการ แต่ควรปรับปรุงการสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางการบริหารเพ่ือให้การ
บริการสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 93.49 อยู่ในระดับ A  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่ งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 
 
 
 
 

(1)ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ 
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(2)การรับรู้แนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ
การใช้ ทรัพย์สินของราชการ 
( 3 ) ก า ร ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
 

(1)มีขั้นตอนการขออนุญาต
การขอยืมที่ถูกต้อง 
(2)สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
(3)สร้างมาตรการการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

กองคลัง รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 61.55 อยู่ในระดับ D  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 6  
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 ) ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น / ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(2)การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้รับบริการเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน 
(3)การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

(1)มีขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
(2)สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3)สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน
ในหน่วยงานให้บริการต่อผู้มา
ติดต่อราชการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กอง
สวัสดิการ
สังคม/กองช่าง 

-รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ตัวชี้วัดที่ 7  
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
 
 
 

( 1 ) ก า ร เ ผ ยแ พร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงาน 
 
 
 
 

(1)ควรจัดให้มีการแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานที่มี
ช่องทางที่หลากหลาย
และเผยแพร่ช่องทางให้
ประชาชนทราบ 
 

ส านักงปลัด/กอง
คลัง/กอง
สวัสดิการสังคม/
กองช่าง 

-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 8 
การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 
 
 

(1)การเปิดโอกาสใหผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการท างาน 
 
 
 

(1)ควรจัดให้ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการท างาน โดย
การแสดงความคิดเห็น
ผ่านทางช่องทางท่ีก าหนด 
 

ส านักปลัด/กอง
คลัง/กอง
สวัสดิการสังคม/
กองช่าง 

-รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 72.98 อยู่
ในระดับ C บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การ เปิ ด เผย
ข้อมูล 

(1)การให้บริการ 
- ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ก า ร
ให้บริการ  
E-Service 
(2)การบริหารเงินงบประมาณ 
-การเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(3 )กา รบริ ห า รและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
-การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 
(4)การส่งเสริมความโปร่งใส 
- ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล แ น ว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

(1)ควรจัดให้มีช่องทางการ
ให้บริการ E-Service 
(2)น าข้อมูลแผนการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะม า ณ ป ร ะ จ า ปี ม า
เ ผ ย แ พร่ บ น เ วป ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 
(3)น าข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมา
เ ผ ย แ พร่ บ น เ วป ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน 
(4)น าคู่มือ/แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่ องร้ อง เรียนการ
ทุจริตมาเผยแพร่ในเวปไซต์
ของหน่วยงาน 

-กองสวัสดิ การ
สังคม/กองคลัง 
-กองคลัง 
 
 
 
-ส านักปลัด 
 
 
 
-ส านักปลัด 

-รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 



 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 10  
ก า ร ป้ อ ง กั น
การทุจริต 
 
 
 

(1)การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
 
 
 

(1)ควรจัดให้มีการเผยแพร่
การประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี
บนเวปไซต์หน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน 

-ส านักปลัด -รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 


