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ค าน า  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้องถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน  การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ 
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิ
บาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะ
สามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.72 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหา
การทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.86 รองลงมาคือ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.99 ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.71 ตัวช้ีวัดการการใช้อ านาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 97.41 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.38 ตัวช้ีวัดคุณภาพ
การด าเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.02 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
67.08  ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.85  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.56  และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 33.93  สรุปได้
ว่า จัดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับน้อยละ 98.86 คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วน
ท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 83.39  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ (1) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การ
ป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน



เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 
ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริการ การประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และ 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การ
ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ท่ีจะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (2) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 95.80 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมี
แนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับ
ผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน (3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 93.49 เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน (4) 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.89 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม (5) ตัวช้ีวัด
ท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.42 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น 
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน 
ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ  การด าเนินงานของหน่วยงาน 3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา 
(ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ (1) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.30 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ



หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ (2) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.15 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการ
น าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ  น าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการ
จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย (3) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.51 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งจะ สะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ (4) ตัวช้ีวัด
ท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.39 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็น
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ  เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย (5) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.39 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ัง



ควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) IIT พบว่า 

ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 96.38 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดท า
ข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 
มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใ ช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ท่ีเป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและ  แสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิง
ท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ  (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ  

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนรว่มในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสท่ีสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน  

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(4) การกากับดูแลและตรวจสอบ

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมท่ีถูกต้อง  
(3) สร้างมาตรการการกากับดูและ
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  



การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง  

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) EIT 
พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื อสาร  มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 62.56 ซึ่งหน่วยงานต้อง
จัดท าการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website ,instagram , Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี 
ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดาเนิน
งาน  

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีก าหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันของพนักงาน  

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน  
(2) สร้างจิตสานึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน  

   

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน (2) การ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดาเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มี
วิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดี
ขึ้น  

 
 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พบว่า ผลคะแนนของ
ตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต ่าสุด เท่ากับ 33.93 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควร
แสดงเจตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรม
มาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
พร้อมท้ัง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างไรก็ดี
ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  (1) ข้อมูลพื้นฐาน  

- การเปิดเพื่อสอบทานของข้อมูล
การติดต่อ  
(2) การบริหารงาน  
- การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ  
-การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-
service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดท่ีก าหนด  
(3) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดท่ี
ก าหนด  

ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  (1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน การ
ทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต  

-ไม่มี- 

5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.15 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี ยคะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  

(1) บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด  

98.00 



 (2) บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด  
3) หน่วยงานของท่าน มีการกา
กับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  
 

94.94 
 
 
 
 
 
 

89.00 

 (4) กรณีท่ีต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด  
 

86.00 

 (5) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  
 

82.00 

 (6) ท่านรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด  
 

78.97 

 

 



ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คื อ
หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงานควรก าหนดมาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ นอกจากนี้ หน่วยงานต้องจัดทาข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท า
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก่ากับติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง  

จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง  

สานักปลัด/ 

กองคลัง 
-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ  

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 

(1) ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

สานักปลัด  

(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน การดา
เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
หรือส่ืสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สานักปลัด  

(4) การจัดทาประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

มีการจัดทาประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

สานักปลัด/ 
กองคลัง 

 

5) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 

จัดทาประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และมีการจัด

สานักปลัด  



ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส  
 

ทาประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใดๆ 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทันกาหนด
เวลา พร้อมท่ีจะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ  
 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

สานักปลัด  

7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการดาเนิน
งาน  
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ 

สานักปลัด  

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการทางาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในท่ี
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

สานักปลัด/ 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

 


