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***************************
คานา
การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์ มุ่ง หวัง ให้ ห น่ วยงาน ภาครั ฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทใน
การผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
เมษายน 2565

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่ องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็ นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยในแผนแม่ บ ท
ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทิจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) ใน
ระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 – 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการ
ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบก็ได้กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้ เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลอาจ
สามารถ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.36 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนน 88.56 ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนน 83.66 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนน 96.89
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนน 97.93 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน 97.74 ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน 80.30 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 81.89 ตัวชี้วัดการ
ใช้งบประมาณ ได้คะแนน 80.72 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 80.92 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้
คะแนน 75.00
สรุ ป ได้ว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( ITA)
ประจาปี 2564 จากผลคะแนนการประเมินของหน่วยงาน จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้
เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ มีการปรับปรุงการดาเนินงานที่ดีขึ้นจากปี พ.ศ.2563 ที่ได้คะแนนร้อยละ
67.76 แต่ในปี พ.ศ.2564 มีคะแนนเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 85.36 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้คือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ตามที่ ITA กาหนด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ประจาปี 2564” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ ผลคะแนนการประเมินของ
หน่วยงาน จาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวน 10 ตัวชี้วัดข้างต้น มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีจานวน 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนน ร้อยละ 97.93 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ร้อยละ 97.74 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนน 96.89 และ

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 88.56 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
ได้คะแนน 75.00 คะแนน โดยจะทาผลการวิเคราะห์ ข้อมูลนามากาหนดจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565 ต่อไป ดังนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 97.93 (โดยการประเมิน
ประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 82.10) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานต่อ การปรั บปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบั ติงานของ เจ้ าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดียิ่ง ขึ้ น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้วย
(2)ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 97.74 (โดยการประเมิน
ประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 81.49) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 96.89(โดยการประเมิน
ประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 84.95) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มี
การให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่
มี การเรียกรับสินบน
(4) ตั วชี้วัด ที่ 1 การปฏิบัติหน้า ที่ โดยรวมได้ค ะแนนร้ อยละ 89.54 (โดยการประเมิน
ประจ าปี 2563 ได้ ค ะแนนร้ อยละ 89.54) เป็นคะแนนจากจากการประเมิ นการรับรู้ ข องบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อ ย่างไรก็
ดี หน่ ว ยงานควรให้ ค วามส าคั ญ มากขึ้ น ในเรื่ อ งการจั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
3.2 จุดที่ต้องพิจารณา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) จานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 83.86 (โดยการประเมินประจาปี
2563 ได้คะแนนร้อยละ 85.68) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
อย่างไรก็ดีหน่วยงานต้องให้ความสาคัญของการใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียด
ของตาแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 81.89 (โดยการ
ประเมินประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 79.65) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม
(3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนร้ อยละ 80.92 (โดยการประเมิ น
ประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 58.48) เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ข อง
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
ข้อมูลพื้ น ฐาน ข่าวประชาสั มพั น ธ์ และ การปฏิสัมพั นธ์ ข้ อ มู ล (2) การบริห ารงาน ได้แก่ แผนดาเนิ นงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้ แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิด
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริ หารงานและ การดาเนินงานของ
หน่วยงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 80.72(โดยการประเมิน
ประจ าปี 2563 ได้ ค ะแนนร้ อยละ 79.53) จากการประเมินการรับรู้ ข องบุ คลากรภายในหน่ วยงานต่ อ การ
ดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 80.30(โดยการ
ประเมินประจาปี 2563 ได้คะแนนร้อยละ 81.49) เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนา
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ นาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ ทั้งการยื มโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
(6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 75.00 (โดยการประเมิน
ประจ าปี 2563 ได้ ค ะแนนร้อยละ 31.25) เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ข อง
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของ หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การ
ดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

แสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
อาจสามารถ
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินทางราชการ โดย
ยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้ บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
(2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิ กจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่ ว น
ตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
(3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน(job
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม
มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกันและมีระบบ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เป็นการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(2) ประสิท ธิภ าพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ห ลั ก ของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
(3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รั บบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็ บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้ าถึงและ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้ อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
(2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่มีคะแนนที่ต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย
(85 คะแนนขึ้นไป) มีจานวน 6 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้
5.1 จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีจานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 83.86 สิ่งที่ควรปรับปรุงสาหรับ
หน่วยงานดังนี้
- การมอบหมายงานหรือหน้าที่ของผู้บริหารต่อบุคลากรภายในองค์กร ควรยึดหลักตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ประกอบกับการพิจารณาประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดการทางานที่ทับซ้อนกันเกิดขึ้น
- การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน( job
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 81.89 สิ่งที่ควร
ปรับปรุงสาหรับหน่วยงานมีดังนี้
- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
- ควรให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน อย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาจากการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
- หน่วยงานควรเน้นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
- หน่วยงานควรตรวจสอบการทุจริตอย่างเร่งด่วน
- หน่วยงานควรให้ความสาคัญในการลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต อย่างจริงจัง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- หน่วยงานควรนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- หน่วยงานควรจัดให้มีช่องทางที่สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตาม
ผลการร้องเรียนได้ สร้างความเชื่อมั่นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนมีความโปร่งใสตรงไปตรงมา และสร้าง
ความเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
3. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 80.72 สิ่งที่ควรปรับปรุง
สาหรับหน่วยงาน มีดังนี้
- หน่วยงานควรเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ราชการมีความเข้าใจ
และปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
- การใช้จ่ายงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว้

- หน่วยงานควรกาชับให้การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้น
ย้าไม่ให้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- หน่วยงานควรเปิดโอกาสหรือมีช่องทาง ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
การสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน ในการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ได้
4. ตั วชี้วัด ที่ 4 การใช้ทรั พย์สิน ของราชการ โดยรวมได้ค ะแนนร้ อ ยละ 80.30 สิ่งที่ควร
ปรับปรุงสาหรับหน่วยงานมีดังนี้
- ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการเพื่อใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้มี
ความสะดวก รวดเร็วโดยคานึงถึงระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- การขออนุ ญ าตยื ม ทรั พ ย์ สิ นทางราชการควรยึ ด ความถู ก ต้ อ ง และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บอย่าง
เคร่งครัด
- ให้คาแนะนาและควรวางมาตรการสาหรับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้มีความถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานควรกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
5.2 จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ทั้ง 3 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินคือ
ได้คะแนนรวมเกินร้อยละ 85
5.3 จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) มีจานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 80.92 สิ่งที่ควรปรับปรุง
สาหรับหน่วยงาน คือการเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้
ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 75.00 สิ่งที่ควรปรับปรุง
สาหรับหน่วยงาน คือควรจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้ มีการกากับ ติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒ นาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
1. มีแนวทางปฏิบั ติเกี่ย วกับ จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ส านั ก ปลั ด /กองคลั ง / - ร า ย ง า น
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ การใช้ท รั พ ย์สินของราชการที่ กองช่าง/กองการศึกษา ความก้ า วหน้ า และ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ศาสนาและวัฒนธรรม ส รุ ป ผ ล ณ สิ้ น
ปีงบประมาณ
2. ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การ ฝึกอบรมหรือประชุมพนั ก งาน สานักปลัด
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ให้ความรู้เรื่องการประเมิน รณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง การ สานักปลัด
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
การดาเนินงานของหน่วยงาน โปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของ
ภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน
4. การจั ด ท าปร ะ ก า ศ ข้ อ มีการจั ดท าประกาศข้ อ ปฏิ บั ติ ส านั ก ปลั ด /กองคลั ง /
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของ ในการขอยืมทรัพย์สิ นของทาง กองช่าง/กองการศึกษา
ท างราชการไ ปใช้ ใ นก า ร ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติงาน
ให้ บุ ค คลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน
5 . ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล จั ด ท าประกาศไม่ เ รี ย กร้ อ ง ส านั ก ปลั ด /กองคลั ง /
ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร ประโยชน์ อื่ น ใดในการปฏิ บั ติ กองช่าง/กองการศึกษา
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงไปตรงมา หน้าที่ และมีการจัดทาประกาศ ศาสนาและวัฒนธรรม
และมีแนวทางในการให้ ผู้ ม า ไม่ เ รี ย กรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ
ติดต่ออย่างโปร่งใส
ทรัพย์สินใดๆ
6. การตรวจสอบและต่ออายุ ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ ส า นั ก ป ลั ด / ห น่ ว ย
เว็ บ ไซต์ ใ ห้ ทั น ก าหนดเวลา ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบภายใน
พร้ อ มที่ จ ะเผยแพร่ ข้ อ มู ล ให้
ประชาชนทราบ
7. เปิ ดโอกาสให้ ผู้รั บ บริ ก าร ประชาสั ม พั น ธ์ ช่ อ งทางการ สานักปลัด
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา ร้ องเรี ย น การให้ ข้อเสนอแนะ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ เพื่อให้ บุ คลากรและประชาชน
ดาเนินงาน
รับทราบ
8. มีการมอบหมายงาน การ 1. สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ส านั ก ปลั ด /กองคลั ง /
ป ฏิ บั ติ ง า น ร ว ม ถึ ง ก า ร เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ กองช่าง/กองการศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม การทางาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับ คุณภาพของงาน โดย 2. ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุม
ไม่เลือกปฏิบัติ
เรื่ อ งความเป็ น ธรรมในการ
ประเมิน เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ให้กับหน่วยงาน

