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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ       

อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ที่มาจากการเปิดใน 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริหารหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ภาครฐัได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” 
ทั้ง 2 ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและน าไปสู่การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกภาคส่วน 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฎิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพกการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extermal) และ
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส านักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า               
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้                 
ธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ                
ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้             
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

หลกัการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก               
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”และการ
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพ่ือให้
ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง  ในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   ใน
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หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์                 
(85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

เครื่องมือในการประเมิน 
 ประกอบด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT  
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสีบภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

2) แบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสียภาย นอก (External Imtegrity and Transparency 
Assessment : EIT  
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จาก                

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลลสาธารณะ (Open  Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) 
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่

แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในนเว็บไซวต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ                   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 
(ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อยได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือป้องกัน                      
การทุจริต) 
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หลักเกณฑ์การประเมินผล 
 1) การประมวลผลคะแนน 
     การประมวลผลคะแนน  มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย  -  - คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ                       
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ                       
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ                       
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ                 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ                 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ                 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 
2) คะแนนและระดับผลการประเมิน 
     ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Scor) โดยจ าแนกออกเป็น 7  ระดับ 

คะแนน ระดับ 
95.00 -100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
3) ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
(พ.ศ.2561-2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ  (พ.ศ.2561-2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด          
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยหว่าร้อยละ 80                    
และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2564                    
ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับ 79.16 คะแนน    
 

 
 
1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (79.16 คะแนน)                     
ซึ่ งเ พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ ได้รับผลการประเมินอยู่ ในระดับ C (66.41 คะแนน)                                
คิดเป็นร้อยละ 19.19  (12.75 คะแนน)  
 2. สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ดังนี้ 

เครื่องมือ ตัวชี้วัด 2563 2564 การเปลี่ยนแปลง 
IIT 

แบบววัดการรับรู ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายใน 

1.การปฏิบัติหน้าที ่ 100 100 เพิ่มขึ้น 
2.การใช้งบประมาณ 99.65 100 เพิ่มขึ้น 
3.การใช้อ านาจ 99.33 100 เพิ่มขึ้น 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.32 100 เพิ่มขึ้น 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 99.61 ลดลง 

EIT 
แบบววัดการรับรู ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายนอก 

6.คุณภาพการด าเนินงาน 98.55 96.81 ลดลง 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.05 94.81 เพิ่มขึ้น 
8.การปรับปรุงระบบการท างาน 91.73 93.22 เพิ่มขึ้น 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ 

9.การเปิดเผยข้อมูล 33.76 71.35 เพิ่มขึ้น 
10.การป้องการทุจริต 12.50 31.25 เพิ่มขึ้น 

  66.41 79.16  
 ระดับผลการประเมิน c B  
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3. จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ 100 คะแนนเต็ม คือ 
   3.1  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   3.2  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   3.3  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

3.4  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 4. จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพ่ิมข้ึน และได้รับคะแนนมากกว่า 85 คะแนน คือ 
   4.1  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 
   4.2  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
   4.3  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

4.4  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

สรุปได้  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 มีจ านวน 8 ตัวชี้ วัด                       
และท่ีได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 

 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือแต่ละตัวชี้วัด 

จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.16 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ                 
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  อยู่ระดับ B  มีรายละเอียดโดยเรียงจากคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวช้ีวัด คะแนนปี 2564 
1. การปฏิบัติหน้าที ่ 1 100.00 
2. การใช้งบประมาณ 2 100.00 
3. การใช้อ านาจ 3 100.00 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 4 100.00 
5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต 5 99.61 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 6 98.55 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 7 94.81 
8. การปรับปรุงการท างาน 8 93.22 
9. การเปิดเผยข้อมลู 9 71.35 
10. การป้องกันการทุจริต 10 31.25 
คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ  79.16 
ระดับผลการประเมิน    B 

ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 และการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 - ตัวชี้วัดที่ 10 
ผลการประเมินได้ ดังนี้ 

 
 



6 

 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฎิบัติหน้าที่ 100.00 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฎิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 

100.00 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฎิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 100.00 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

100.00 

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

100.00 

ตัวช่ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 99.65 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 100.00 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 100.00 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

100.00 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

100.00 
 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

97.92 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 99.33 
I13 ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 97.96 
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฎิบัติงาน  ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

98.00 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด  100.00 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

100.00 

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 100.00 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 100.00 
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 
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I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

100.00 

ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คะแนนปี 2564 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

95.92 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด 

100.00 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

100.00 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

100.00 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 100.00 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 100.00 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 100.00 
I29 หนว่ยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

100.00 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

100.00 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 96.81 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

96.15 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฎิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่าง
เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

95.15 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

95.55 

E4 ในระเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฎิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

100.00 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

97.18 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.05 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 92.93 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

93.54 

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 

68.29 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

97.18 



8 

 

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

68.29 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 91.73 
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

95.55 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/ มากน้อยเพียงใด 96.80 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทศโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 

71.08 
 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

98.81 

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมาก
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

96.42 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 33.76 
O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9,O10,O11,O12,O13,O14,O15,O16,O17,O18,O
19,O20 
O21,O22,O23,O24,O25,O26,O27,O28,O29,O30,O31,O32,O33, 

33.76 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 12.50 
O34,O35,O36,O37,O38,O39,040,041,O42,O43 12.50 

   เมื่อพิจารณาตามชี้วัดพบว่า ตัวชี้ วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100      
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100 ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.61 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.81 ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.81 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 93.22 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.35 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25  

  สรุปได้ จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด             
ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 85 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด  

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85) จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยเรียงจากตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนมากที่สุด คือ 

1. ตัวช้ีวัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.90                         
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่
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ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ 
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เ งิน 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ใน
อนาคต ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I1 -I6 

2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.08          
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I7 – I12 
   3. ตัวช้ีที่ 3 วัดการใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.44 เป็นตัวชี้วัด
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I13 – I18 

4. ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
96.50 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต
ที่ชัดเจนและสะดวกนอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 6 ข้อ 
คือ ตั้งแต่ I19 – I24 
   5. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
99.71 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและจัดท าแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยค าถาม
จ านวน 6 ข้อ คือ ตั้งแต่ I25 – I30 
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6. ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.05  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริหารของหน่วยงานแก่ผุ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ            
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน                   
หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก              
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ คือ                     
ตั้งแต่ E1– E5 

7. ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.41  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประเพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้ อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ คือ ตั้งแต่ E6 – E10 

8. ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.74  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย              
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย ซึ่งประกอบดัวยค าถามจ าวน 5 ข้อ คือตั้งแต่ 
E11–E15 
   9. ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูลข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1)ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารวาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฎิบัติงาน                
และการให้บริการ 3)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)              
คือ ตั้งแต่ O1–O33 
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10. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00                
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดง
ถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) 
คือ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ O34–O41 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ O42 – O43 

 
4. ประเด็นที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน งบประมาณปี 2565 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุงการพัฒนาปี 2565 
ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิ ภาพการ
สื่อสารเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูล            ที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
รวมถึง การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  และมี
การชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 

1.เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่ประชาชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
2.เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรทราบอย่างชัดเจน 
3.ชี้แจง/ตอบค าถามแก่ประชาชนเมื่อม ี
ข้อสงสัยอย่างชัดเจน 
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 5.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการ การก ากับติดตาม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.คุณภาพการ
ด าเนิน 

-ประชาสัมพันธ์ระบบและขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าใจมากขึ้น 
-เสริมสร้างการฝึกอบรมพัฒนาความรู้  
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
ด้วยความเป็นธรรม 

-รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน 
- รายงานสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

1 ต.ค.64–30ก.ย.65 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

2.ระสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

-ท าสื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพรข่้อมูล
บนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงานโดยสามารถ
เข้าถึงได้โดยงาน 

1 ต.ค.64–30ก.ย.65 1 ต.ค.64–30ก.ย.65 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

3.การปรับปรุง
ร ะ บ บ ก า ร
ท างาน 
 

-สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อหาทางทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ 
-เปิดโอกาสใหผู้้ให้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ให้บริการได้อย่างสะดวก 
 

1 ต.ค.64–30ก.ย.65 1 ต.ค.64–30ก.ย.65 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

4.การเปิดเผย
ข้อมูล 

-เผยแพร่ข้อมลูพื้นฐานต่างๆ ที่ประชาชน
ทั่วไปควรรู้ โดยสามารถที่จะเข้าถงึข้อมูล
นั้นๆ ไดโ้ดยง่าย 

1 ต.ค.64–30ก.ย.65 1 ต.ค.64–30ก.ย.65 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 

5.การป้องกัน
การทุจริต 

-ศึกษาและวิเคราะหผ์ลการประเมนิของปี
ที่ผ่านมาผ่านการประชุมเตรียมการ
ประเมิน เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ประเมินใหด้ีขึ้น 
-จัดท าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและมีการติดตามการน าไปปฏิบัต ิ
ที่เป็นรูปธรรม 
 

1 ต.ค.64–30ก.ย.65 1 ต.ค.64–30ก.ย.65 ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง  
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
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