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การประเม ินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน ของ 

ภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใส รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและ ยกระดับการ 

ดำเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั ่นในการยกระดับของ หนวยงานใหมี 

มาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลใหเปนท่ีประจักษ 
 

องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก จึงไดรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ ความ 

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) การ 

ปฏิบัติหนาที่ (๒) การใชงบประมาณ (๓) การใชอำนาจ (๔) การใชทรัพยสินของราชการ (๕) การ แกไขปญหาการ 

ทุจร ิต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธ ิภาพการสื ่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการ ทำงาน (๙) 

การเปดเผยขอมูล และ (๑๐) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดเสีย ภายใน การรับรูของ 

ผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน บนเว็บไซตของหนวยงาน 

ซึ่งผลคะแนนในการประเมิน จะเปนตัวขี ้ว ัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ เพื่อใหมีแผนการปฏิบัติงานมี 

ภาพลักษณเซิงบวกและยกระดับมาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล ตอไป 
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ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพัฒนาเครืองมือ เครื่องมือการ 
ประเม ินเซ ิ งบวก เ พ่ือเป นมาตรการป องก ันการท ุจร ิตและเป นกลไกในการสร  างความตระหน ักให  
หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชซื ่อวา “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเนน 
การมีสวนทำใหหนวยงานภาครัฐหันมาใหความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานใหมีคุณธรรม ทั ้งการ 
บริหารงานภายในหนวยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมารับ 
บริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ นใหหนวยงานภาครัฐใหความสำคัญตอขอมูลตางๆ ที ่จะตอง 
เปดเผยตอสาธารณชนดวย 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำป พ.ศ. 2563 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอ
ดอนต ูม จ ั งหว ัดนครปฐม โดยภาพรวมได คะแนนเท  าก ับร อยละ 63.74  คะแนน ซ ึ ่ งถ ือว  าม ีผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน อยู ในระดับ D ซึ ่งแยกรายละเอียดออกมาแตละดานได 
ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห IIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน) คะแนนท่ีไดเปนดังนี ้
 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี     ไดคะแนน 86.97 % 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ     ไดคะแนน 76.71 % 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอำนาจ      ไดคะแนน 84.51 % 
 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ    ไดคะแนน 74.59 % 
 ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแกไขปญหาการทุจริต    ไดคะแนน 72.43 % 
 คาเฉล่ียดาน IIT 79.04 %  
เม่ือพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดอธิบายไดเปนดังนี้ 
 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  1 การปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่  ระด ับคะแนนที ่ ได จากการประเม ิน เท าก ับ 86.97 % ซ ึ ่ งใน 
การประเมินตัวชี้วัดท่ี 1 นี้ประกอบไปดวย 6 ขอ (i1 – i6) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา 

 

ข  อ  i 1  บ ุ ค ล าก ร ในห น  ว ย ง านป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ห ร ื อ ใ ห  บ ร ิ ก า ร แ ก  ผ ู  ม า ต ิ ด ต  อ ต า ม ปร ะ เ ด็ น 
ที ่เปนไปตามขั ้นตอนที ่กำหนด ผลที ่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา การปฏิบัติงานหรือใหบริการ 
เปนไปตามขั ้นตอนที่กำหนด มากที ่สุด อยูที ่ระดับ42.86 % และนอยที ่สุดหรือไมมีเลยอยู ที ่ระดับ 4.76 % 
สวนประเด็นการปฏิบัติงานหรือใหบริการเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากที่สุด อยูที ่ระดับ 40.00 % และ 
นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย อยูท่ีระดับ 0.00 % 

ขอบกพรอง 
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานบางกระบวนการไมเปนไปตามขอกำหนดระเบียบและข้ันตอน 

ตลอดจนระยะเวลาซ่ึงจะทำใหเกิดความเสียหายตอผูมารับบริการอีกท้ังผูปฏิบัติงานบางคนเม่ือปฏิบัติงานแลว 
เกิดความผิดพลาดก็ไมกลาแสดงความรับผิดชอบอาจสงผลใหงานราชการเสียหายได 

 
 

/ประเด็นท่ีตองปรับปรุง... 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานหรือใหบริการแก 

ผู มาติดตอใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ไดกำหนดตาม Flowchart ที่ไดจัดทำขึ้นและควรมี 
Checklist แตละกระบวนงานใหมีความชัดเจน อีกท้ังผูบังคับบัญชาควรปลูกฝงจิตสำนึกในการปฏิบัติงานใหมุง 
ผลสำเร็จของงาน พรอมท้ังใหรูจักรับผิดชอบเมือเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติอันทีเกิดจากความผิดพลาด 
ของตนเอง และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

ข อ  i2 บ ุ ค ล าก ร ในหน  ว ย ง าน  ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นห ร ื อ ใ ห  บ ริ ก า ร แก  ผ ู  ม า ต ิ ด ต  อท ั ่ ว  ๆ  ไปก ั บผู  
มาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมิน พบวา 
อยูในระดับท่ีมากท่ีสุด  30.95 % และ นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย อยูท่ีระดับ 2.38 % 

ขอบกพรอง 
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานบางกระบวนการไมเปนไปตามขอกำหนดระเบียบและขั้นตอน ตลอดจน

บา งค ร ั ้ ง อ า จ จ ะ ใ ช  ค ว าม ร ู  จ ั ก ม ั ก ค ุ  น ในก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง านแก  ผ ู  ม า ต ิ ด ต  อ ร า ชก า รม าก เ ก ิ น ไปจน
อาจสงผลใหงานราชการเสียหายได 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานหรือใหบริการแก 

ผู มาติดตอใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ไดกำหนด รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการทำงานเรื่องการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไปกับผูมาติดตออยางเทาเทียมกันทุกกรณี 

 

ขอ i3 บุคลากรในหนวยงาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยแยกเปน 3 ประเด็น ดังตอไปนี้ ประเด็นที่ 1 
มุงผลสำเร็จของงาน ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา มากท่ีสุดอยูท่ี 52.38% นอยท่ีสุดอยูท่ี 4.76% 
สวนประเด็นท่ี 2 ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว ผลท่ีไดจากการ 
ตอบคำถามการประเมิน พบวา มากที่สุดอยูที่ 47.50% นอยที่สุดอยูท่ี 2.50% สวนประเด็นที่ 3 พรอม รับผิดชอบ 
หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง ผลท่ีไดจากการตอบคำถามพบวา มากท่ีสุดอยูท่ี 20.20% นอย ท่ีสุดอยูท่ี 0.0% 
 

ขอบกพรอง 
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานบางกระบวนการไมเปนไปตามขอกำหนดระเบียบและข้ันตอน 

ตลอดจนระยะเวลาซ่ึงจะทำใหเกิดความเสียหายตอผูมารับบริการอีกท้ังผูปฏิบัติงานบางคนเม่ือปฏิบัติงานแลว 
เกิดความผิดพลาดก็ไมกลาแสดงความรับผิดชอบอาจสงผลใหงานราชการเสียหายได 
  

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผ ู บ ังค ับบ ัญชาควรควบคุมและกำก ับด ูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏ ิบ ัติงานหร ือให บร ิการแก  

ผ ู มาต ิดต อให  เป นไปตามข ั ้นตอนและระยะเวลาท ี ่ ได กำหนดตาม Flowchart ท ี ่ ได จ ัดทำข ึ ้นและควรมี 
Checklist แตละกระบวนงานใหมีความชัดเจน อีกทั้งผู บังคับบัญชาควรปลูกฝงจิตสำนึกในการปฏิบัติงานใหมุ ง 
ผลสำเร็จของงาน พรอมทั้งใหรู จักรับผิดชอบเมือเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติอันทีเกิดจากความผิดพลาด 
ของตนเอง และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

ขอ i4 บุคลากรในหนวยงานมีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาตหรือใหบริการ หรือไม ในสวนของ i4 มี 3 ประเด็นดวยกัน คือ เรียกรับเงิน, เรียกรบัทรัพยสิน 
และประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคำนวณเปนเงินไดเชน การลดราคา การรับความบันเทิง ผลท่ีได 
จากการตอบคำถามการประเมินท้ัง 3 ประเด็น พบวา ไมมี คิดเปน 100% 

/ขอ i5... 
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ขอ i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดย ปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรใน หนวยงาน 
มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม ในสวนของ i5 มี 3 ประเด็นดวยกัน คือ เรียกรับเงิน, เรียกรับ ทรัพยสิน 
และประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคำนวณเปนเงินไดเชน การลดราคา การรับความบันเทิง ผลท่ีไดจากการ 
ตอบคำถามการประเมินท้ัง 3 ประเด็น พบวา ไมมี คิดเปน 100% 

ขอ i6 บุคลากรในหนวยงาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม ในสวนของ i6 มี 3 ประเด็นดวยกัน คือ 
เรียกรับเงิน, เรียกรับทรัพยสิน และประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคำนวณเปนเงินไดเชน การลด ราคา การรับความบันเทิง 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินท้ัง 3 ประเด็น พบวา ไมมี คิดเปน 100% 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 76.71 % ซ่ึงใน การประเมินตัวชี้วัดท่ี 2 
นี้ ประกอบไปดวย 6 ขอ (i7 – i12) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา 
 

ขอ i7 บุคลากรของหนวยงานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของ หนวยงาน 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา มากท่ีสุดอยูท่ีระดับ 10.53% 
รองลงมาอยูท่ีระดับมาก 7.89% 

ขอบกพรอง 
บุคลากรของหนวยงานบางทานไมมีความรู หรืออาจจะไมไดรับขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำปของหนวยงานท่ีเพียงพอ 
  

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงาน และบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับแผนการใช

จายประจำปงบประมาณของหนวยงานใหแจงขอมูล และใหความรูแกบุคลากรทุกคนในหนวยงานใหเขาใจ  
 

ขอ i8 หนวยงานมีการใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย เพียงใด 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา คำนึงถึงความคุมคา มากท่ีสุดอยูท่ีระดับ 34.21% 
รองลงมาอยูท่ีระดับมาก 44.74% สวนประเด็นการใชจายงบประมาณไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณ 
ท่ีตั้งไว มากท่ีสุดอยูท่ีระดับ 28.95% รองลงมาอยูท่ีระดับมาก 47.37% 

ขอบกพรอง 
บุคลากรในหนวยงานบางทานอาจจะไมไดศึกษาขอมูลอยางละเอียด ถ่ีถวน กอนการปฏิบัติงานบาง

กระบวนการ จึงอาจจะสงผลตอการใชงบประมาณอยางไมคุมคา ซ่ึงสงผลใหงานราชการเสียหายได 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานโดยศึกษาขอมูลใหละเอียดถี่
ถวน และจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน เกี่ยวกับการใชใชจายงบประมาณตาง ๆใหอยาง
ถูกตอง ถ่ีถวน คุมคาตองานใชงบประมาณ และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
 

ขอ i9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือ พวกพอง มากนอยเพียงใด 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน สวนตัว กลุม หรือ พวกพอง 
นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน 100 % 

 
/ขอ I 10… 
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ขอ i10 บุคลากรในหนวยงานของมีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงาน ลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 
หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน 
คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิด เปน 100 % 

ขอ i11 หนวยงานมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุใน ลักษณะดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด ขอ i11 มี 2 ประเด็นดวยกัน ประกอบดวยประเด็นท่ี 1 ความโปรงใส ตรวจสอบได 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา มีความโปรงใสตรวจสอบได อยูท่ีระดับมากท่ีสุด 50.00% 
สวนประเด็นที 2 เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึง อยูที่ระดับนอยทีสุดหรือไมมีเลย คิด 
เปน 76.32% 

ขอบกพรอง 
การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับหนวยงานมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ     

อาจจะขาดการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ จึงทำใหบุคลากรในหนวยงานบางทานขาดขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
  

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานโดยศึกษาขอมูลใหละเอียดถี่

ถวน และจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน เกี่ยวกับการใชใชจายงบประมาณตาง ๆใหอยาง
ถูกตอง ถ่ีถวน คุมคาตองานใชงบประมาณ และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

 

ขอ i12 หนวยงานมีการ เปดโอกาสใหบุคลากรได มีสวนรวมในการตรวจสอบการ ใชจายงบประมาณ 
มากนอยเพียงใด ซ่ึงขอ i12 มีประเด็นดังตอไปนี้ สอบถาม, ทักทวง และรองเรียน ซ่ึงท้ัง 3 ประเด็น 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา หนวยงานมีการ เปดโอกาสใหบุคลากรได มีสวนรวมใน 
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ อยูท่ีระดับมากท่ีสุด คิดเปน 31.58% 

 

ขอบกพรอง 
บุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูและความเขาใจเรื่องการใชจายงบประมาณ 
 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรมีการถายทอดองคความรูใหกับผูปฏิบัติงานในสวนของแผนการใชจาย งบประมาณ 

ใหบุคลากรไดทราบทีมาของงบประมาณวามาจากแหลงใดบางและมีการนำไปใชในโครงการหรือ แผนงานอะไร 
โดยปกติแลวในเรืองงบประมาณบางตำแหนงอาจจะไมมีสวนเกียวของในการจัดทำงบประมาณ 
อาจจะมองวาไมมีความจำเปนที่ตนเองตองรู เชน ลูกจาง จากกองงานหรือกลุมงานตางๆ แตถาผูบริหาร 
ตองการใหการใชจายงบประมาณมีความโปรงใสปองกันขอครหาจากผูที่ไมรูไมมีความ เขาใจวางบประมาณ 
นำไปใชอะไรบางคนเหลานั้นอาจจะมองการดำเนินงานไปในแงลบได แนวทางแกไขทุกครั้งที่มีการประชุม 
ประจำเดือนควรบรรจุเรื่องการใชจายงบประมาณเขาสูวาระการประชุมดวยเพ่ือสรางการรับรูทีถูกตอง 
อีกท้ังมีการปดประกาศผลการใชจางงบประมาณเพือใหบุคลากรทราบทุกๆไตรมาส 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใชอำนาจ ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 73.00 % ซ่ึงในการ ประเมินตัวชี้วัดท่ี 3 นี้ 
ประกอบไปดวย 6 ขอ (i13 – i18) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา 

ขอ i13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 
ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา ไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม อยูท่ี 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 26.32% รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็น มาก คิดเปน 65.79% 

 
/ขอบกพรอง... 
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ขอบกพรอง 
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานในบางครั้งอาจมีการมอบหมายงาน หรือมีการสื่อสารท่ีไมชัดเจนใน

การมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการมอบหมายงานของแตละตำแหนงใหชัดเจน และจัดอบรม จัดประชมุระหวาง
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเกิดการสื่อสาร และความเขาใจท่ีตรงกัน 

ขอ i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน อยางถูกตอง 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสดุ คิดเปน 21.05% 
รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็น มาก คิดเปน 68.42% 

ขอบกพรอง 
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานในบางครั้งอาจมีการมอบหมายงาน หรือมีการสื่อสารท่ีไมชัดเจนใน

การมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการมอบหมายงานของแตละตำแหนงใหชัดเจน และจัดอบรม จัดประชุมระหวาง
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเกิดการสื่อสาร และความเขาใจท่ีตรงกัน 
 

ขอ i15 ผูบังคับบัญชา มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การใหทุนการศึกษา 
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ี ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คิดเปน 31.58% 

ขอบกพรอง 
ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานในบางครั้งอาจมีการมอบหมายงาน หรือมีการสื่อสารท่ีไมชัดเจนใน

การมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

จัดอบรม จัดประชุมระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเกิดการสื่อสาร และความเขาใจท่ี
ตรงกัน 
 

ขอ i16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 
ผลท่ีไดจากการตอบคิดเปน 97.37% 
 

ขอบกพรอง 
บางครั้งอาจมีการมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา  

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
จัดอบรม จัดประชุมระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเกิดการสื่อสาร และความเขาใจท่ี

ตรงกัน และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม 
 

ขอ i17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอ 
การทุจริต มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
หรือไมมีเลย คิดเปน 97.37% 
ขอ i17 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย เพียงใด ในสวนขอที่ 17 มี 3 
ประเด็นยอยดวยกันประกอบดวย ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ มีการซื้อขาย ตำแหนง  

/และเอ้ือประโยชน... 
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และเอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินท้ัง 3 ประเด็น พบวา 
อยูท่ีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน 97.37% 

ขอบกพรอง 
การมอบหมายงานบางครั้งผูบริหารอาจมอบหมายใหเรื่องสำคัญใหแคบางคนจึงทำใหผูที่ 

ไมไดรับมอบหมายเกิดความไมเขาใจจนนำไปสูความไมพอใจ 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

มีขอ i13 และ i14 ท่ีผลการประเมินไดไมถึง 100% แนวทางการแกไขผูบังคับบัญชาควรมี 
การมอบหมายงานใหมีความเปนธรรมโดยไมไดเลือกปฏิบัติบางทีการทำงานกับคนหมูมากยอมมีปญหาเปน 
ธรรมดาประกอบกับการประเมินผลการทำงานควรประเมินโดยยึดหลักประสิทธิผลของผูปฏิบัติงานเปนเกณฑ 
ในการพิจารณา 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 100 % 
ซ่ึงในการประเมินตัวชี้วัดท่ี 4 นี้ ประกอบไปดวย 6 ขอ (i19 – i24) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา  

ขอ i19 บุคลากรในหนวยงาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว 
หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ 
ความคิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน  75.00% 

ขอ i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน หนวยงานของทาน 
มีความสะดวกมากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ ความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คิดเปน 17.50 % 

ขอ i21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน หนวยงานของทาน 
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมิน พบวา 
อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 25% 

ขอ i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดย 
ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด  ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมิน  
พบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน 65.00% 

ขอ i23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ ราชการท่ีถูกตอง 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก ท่ีสุด คิดเปน 12.50% 
ขอบกพรอง 

ขอ i24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ ราชการ 
เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด ผลทีไดจากการ ประเมินพบวา 
อยูท่ีระดับความคิดเห็นท่ีระดับความคิดเห็นมาก ท่ีสุด คิดเปน  20.00% 
 

ขอบกพรอง 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 4 ดานการใชทรัพยสินของราชการถือวามีขอบกพรองอยูหลายประการ ซ่ึงจาก

ขอบกพรองดังกลาวอาจเกิดจากการไมมีวิธีการขอยืมทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตองตามข้ันตอน 
 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานโดยศึกษาขอมูลใหละเอียดถี่

ถวน และจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน เก่ียวกับการขอยืมทรัพยสินของทางราชการใหอยาง
ถูกตอง ถ่ีถวน และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

/ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต... 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาทุจริต ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  เทากับ 72.43 % 
ซ่ึงในการประเมินตัวชี้วัดท่ี 5 นี้ ประกอบไปดวย 6 ขอ (i25 – i30) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา 
  

ขอ i25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการ 
ทุจริต มากนอยเพียงใดผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 
22.73% 

ขอ i26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไมผลท่ีไดจากการตอบ 
คำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 67.55% 

ขอ i27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด ผล 
ท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน  75.58% 

ขอ i28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด ในขอ I 
28 มีประเด็นคำถามดวยกันท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย เฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ซึ่งผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา 
ประเด็นการเฝาระวังการทุจริต อยูที่ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คิดเปน 37.78% ประเด็นตรวจสอบการ ทุจริต 
อยูที่ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คิดเปน 35.56 % รองลงมาอยูที่ระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 53.33% 
และประเด็น การลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 54.55% 
รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 34.09% 

ขอ i29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายใน 
และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจาก 
การตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดมากท่ีสุด คิดเปน  22.22% 

ขอ i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน ทานมี 
ความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร ในขอ I 30 มีประเด็นคำถามดวยกันที่ใชในการประเมิน 
ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการ 
รองเรียนได มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา และมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอ ตนเอง 

  
ขอบกพรอง 

การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี 5 ดานการแกปญหาการทุจริต ถือวามีขอบกพรองอยูหลายประการ ซ่ึงจากขอบกพรอง
ดังกลาว อาจจะสงผลใหงานราชการเสียหายได  

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผูบังคับบัญชาควรควบคุมและกำกับดูแลบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงานโดยศึกษาขอมูลใหละเอียดถ่ี

ถวน และจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรทุกคนในหนวยงาน เก่ียวกับการปฏิบัติงานใหอยางถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมายขอบังคับ และผูบริหารควรมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

 

ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา ท้ัง 4 ประเด็นอยูที่ระดับความคิดมากที่สุด คิดเปน 67.17% 
 
 
 

/2.ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห EIT.. 
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2. ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห EIT (แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก) คะแนนท่ีไดเปนดังนี้ 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน   ไดคะแนน 79.10 % 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร   ไดคะแนน 87.10 % 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน   ไดคะแนน 82.93 % 
   คาเฉล่ียดาน EIT 83.04 % 
 

เม่ือพิจารณาเปนรายตัวชีวัดอธิบายไดเปนดังนี้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 79.10 % 
ซ่ึงในการประเมินตัวชี้วัดท่ี 6 นี้ประกอบไปดวย 6 ขอ (E1 – E5) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา 
 

ขอ E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตาม ประเด็นดังตอไปนี้ 
มากนอยเพียงใด ซ่ึงขอ E1 มีประเด็นท่ีตองประเมินท้ังหมด 2 ประเด็น ไดแก 1. เปนไป ตามข้ันตอนท่ีกำหนด 
ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 25.81% 
รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 70.97% ตามดวยระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 
3.23% และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน 00.00% 

ขอ E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา ติดตออ่ืน ๆ 
อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ ความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คิดเปน 22.50% รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 74.19% 

ขอ E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ 
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถาม 
การประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 16.13% รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก 
คิดเปน 80.65% ระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 3.23% และระดับความคิดเห็นนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
คิดเปน 00.00% 

ขอ E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ 
รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม ซ่ึงขอ E4 
มีประเด็นที่ตองประเมินทั้งหมด 3 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1. เจาหนาที่เรียกรับเงิน ผลที่ไดจากการ 
ตอบคำถามการประเมินพบวา ไมมีการเรียกรับเงิน คิดเปน 100.00% ประเด็นท่ี 2 เจาหนาท่ีเรียกรับทรัพยสิน 
ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา ไมมีการเรียกรับรับ ทรัพยสิน คิดเปน 100.00  % ประเด็นที 3 
เรียกรับผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 
ผลที่ไดจากการตอบคำถามการ ประเมินพบวา ไมมี คิดเปน 100.00%  

ขอ E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของ ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ ความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 38.71% 
รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 54.84% 

ขอบกพรองตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
1. เจาหนาท่ีบางคนขาดความรูความเขาใจในระเบียบการปฏิบัติ 
2. เจาหนาท่ีบางคนขาดความเกรงตัวตอกฎหมายและโทษท่ีจะไดรับหากกระทำความผิด 
3. เจาหนาท่ีบางคนขาดจิตสำนึกในการใหบริการประชาชน 
4. ผูมารับบริการบางคนเปนคนคุนเคยหรือไมก็เปนญาติพ่ีนองจึงทำใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 
 

/5.เจาหนาท่ีบางคน... 
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5. เจาหนาท่ีบางคนมองเห็นผลประโยชนสวนตนมากกวาผลประโยชนสวนรวมอีกท้ังยัง มองเห็นชองทางในการทุจริต 
 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 

1. มีการอบรมใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
2. นำกฎหมายมาบังคับใชจริงๆจังๆทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความเกรงกลัวจะไดไมกลาทุจริต 
3. เสริมสรางจิตสำนึกในการใหบริการกับประชาชน 
4. เสริมสรางคุณธรรมจรยิะธรรมในการเฝาระวังเรื่องการทุจริตใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
เพ่ือไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยการอาศัยตำแหนงหนาท่ีการงานและไปเรียกรับทรัพยสินอันมิควรได 
โดยชอบดวยกฎหมายกับผูอ่ืน อีกท้ังควรมีการเผยแพรกิจกรรมดานการเสริมสรางคุณธรรมเพ่ือสรางจิตสำนึก สุจริต 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 87.10  % 
ซ่ึงในการประเมินตัวชี้วัดท่ี 7 นี้ประกอบไปดวย 6 ขอ (E6 – E10) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา   

ขอ E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย 
เพียงใด ซ่ึงขอ E6 มีประเด็นท่ีตองประเมินท้ังหมด 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นท่ี 1. เขาถึงงายไมซับซอน ผลท่ี 
ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 35.48% รองลงมาอยูท่ี 
ระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 64.52% ตามดวยระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 0.00% และระดับความ 
คิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย คิดเปน 0.00% ประเด็นท่ี 2 มีชองทางหลากหลาย ผลท่ีไดจากการตอบคำถาม 
การประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 45.16% รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 
54.84% ตามดวยระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 0.00% และระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดหรือไมมี 
เลย คิดเปน 0.00% 

ขอ E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควร รับทราบอยางชัดเจน 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด คิดเปน 25.81% 
รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 67.74% ตามดวยระดับความ คิดเห็นนอย คิดเปน 6.45% 

ขอ E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ 
ดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดมี คิด เปน 
100.00%  

ขอ E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย 
เก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ี 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 48.39 % รองลงมาอยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 48.39% ตามดวย 
ระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 3.23% 

ขอ E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ 
เจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมี คิดเปน 
100.00% 

ขอบกพรองขอ E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ 
1. การเขาถึงขอมูลของหนวยงานคอนขางซับซอนทำใหประชาชนไมสามารถคนหา 
ขอเท็จจริงไดอีกท้ังชองทางหลักสวนใหญท่ีหนวยงานใชจะเปนท่ีหนวยงานมากกวา Social Media 
2. ขาดความรูในการปฏิบัติงาน 

 
/ประเด็นท่ีตองปรับปรุง... 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 

1. เพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลใหกับประชาชน เชน facebook Line พรอมท้ังมีการ 
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
2. ตองมีการสงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขาอบรมหลักสูตรตางๆท่ีกรมจัดใหมีข้ึนเพือเพ่ิมความรู 
และทักษะในการใหบริการประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน ระดับคะแนนท่ีไดจากการประเมิน เทากับ 82.93 % 
ซ่ึงในการประเมินตัวชี้วัดท่ี 8 นี้ประกอบไปดวย 6 ขอ (E11 – E15) จากการวิเคราะหผลเปนรายขอ พบวา  

ขอ E11  เจาหนาที่ของหนวยงานที ่ทานติดตอ  มีการปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ 
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คิดเปน 51.61% และระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 41.94 % 

ขอ E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/ การใหบริการดีข้ึน 
มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็นมาก ท่ีสุด คิดเปน 41.94% 
รองลงมาคือระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 51.61% และระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 6.45% 

ขอ E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การ ใหบรกิาร 
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับ มีคิดเปน  
100.0 % ขอ E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน ไดสวนเสีย 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มาก 
นอยเพียงใด ผลที่ไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูที่ระดับความคิดเห็นมากที่ สุด คิดเปน 
38.71% รองลงมาระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 58.06% และระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 3.23% 
ขอ E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมี ความโปรงใสมากข้ึน 

มากนอยเพียงใด ผลท่ีไดจากการตอบคำถามการประเมินพบวา อยูท่ีระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด คิดเปน 29.03% 
รองลงมาระดับความคิดเห็นมาก คิดเปน 67.74% และระดับความคิดเห็นนอย คิดเปน 3.23 % 

 

ขอบกพรองตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทำงาน 
 

1. ขาดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติหนาท่ีใหแกบุคลากรในองคกร 
2. ขาดการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานอีกท้ังประชาชนยังมอง 
วาภาครัฐหรือหนวยงานเปนสิ่งท่ีไกลเกินตัวดวยกฎระเบียบข้ันตอนมีความซับซอนเหตุนี้จึงทำใหประชาชนไม 
กลาเขารวมกิจกรรมตางๆจะมีเฉพาะกลุมเล็กๆ 
3. การใชเทคโลโลยียังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 

1. เพ่ิมคุณภาพการใหบริการและควรมีบทลงโทษหากผูปฏิบัติงานไรประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือแตงตั้งเขามาเปนกรรมการ เชน คณะพัฒนา 
คณะติดตามและประเมินผลแผน เปนตน 
3. ควรฝกอบรมการใชเทคโลยีใหกับบุคลากรเพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
3. ขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห OIT (แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ) คะแนนท่ีไดเปนดังนี้ 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนน 56.85 % 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 18.75 % 

 /คาเฉลี่ยดาน OIT… 
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คาเฉล่ียดาน OIT 37.08 % 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 5 ตัวชี้วัดดวยกัน เม่ือพิจารณาเปนรายตัวชี้วัดอธิบายไดเป็นดังนี้ 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย 3 หัวขอ 9 ประเด็นดวยกัน 
1.ขอมูลพ้ืนฐาน 
O1. โครงสราง คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O2. ขอมูลผูบริหาร คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%   
O3. อำนาจหนาท่ี คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O4. แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O5. ขอมูลการติดตอ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
O6. ขอมูลการติดตอ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% จากผลประเมินท้ัง 6 
ประเด็นสามารถวิเคราะหผลไดเปนดังนี้ 
 

ขอบกพรอง 
จากประเด็นท่ี O5  ขาดแผนท่ีตั้งหนวยงาน หนวยงานควรมีการพัฒนาขอมูลการติดตอท่ีประกอบดวย 1. ท่ี

อยู 2. หมายเลขโทรศัพท 3.หมายเลขโทรสาร 4. E-mail และ 5. แผนท่ีตั้ง (Map) 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

O5 ตองใสขอมูลใหครบทุกดาน 
จากขอบกพรองท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาควรศึกษาเกณฑการใหคะแนนอยางละเอียด  
 

2.ขาวประชาสัมพันธ 
O7. ขาวประชาสัมพันธ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
 

ขอบกพรอง 
- ไมมี - 

3.การปฏิสัมพันธขอมูล 
O8. Q&A คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O9. Social Network คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O9. Social Network ไมพบการเชื่อมโยงจากหนาเว็บไซตหลัก 
  
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน ประกอบไปดวย 3 หัวขอ 8 ประเด็นดวยกัน 
1.แผนการดำเนินงาน 
O10. แผนดำเนินงานประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน คะแนนท่ีไดจากการ ประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
ขาดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ 6 และเจาหนาท่ีตองมีการจัดทำขอมูลแผนเพ่ือ

เปดเผยใหประชาชนทราบ 
ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 

ตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียไดรับทราบขอมูล 

/012.รายงานผลการดำเนินงาน... 
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O12. รายงานผลการดำเนินงานประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
- ไมมีขอบกพรองและประเด็นทีตองปรบัปรุงและพัฒนา – 

 

2.การปฏิบัติงาน 
O13. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 

- ไมมีขอบกพรองและประเด็นทีตองปรบัปรุงและพัฒนา – 
 

3.การใหบริการ 
O14. คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O15. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100 % 
O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
  

ขอบกพรอง 
หนวยงานไมจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการและจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 

 

O17. E-Service คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
1. สถิติการใหบริการไมมีการแบงแยกเปนรายเดือน 
2. ไมมีการนำเขาขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
3. ไมมีการนำเขาขอมูลผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 
4. ไมมีชองทาง E-Service ไวบรกิารประชาชน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 

ตองมีการจัดทำสถิติใหเปนรายเดือนและตองนำสถิติเขาสูเว็บไซตเพ่ือเปดเผยตอสาธารณชน ใหรับทราบ 
ตลอดจนการจัดทำผลสำรวจความพึงพอใจอาจจะจางสถาบันการศึกษาเขาเก็บสำรวจเพื่อจะได 
รับทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีสงผลตอการใหบริการของหนวยงาน อีกดานท่ีควรปรับปรุงคือชองทาง 
การใหบริการ E-Service ไวคอยใหบริการประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบไปดวย 2 หัวขอ 7 ประเด็นดวยกัน 
 

1.แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
O18. แผนการใชจายงบประมาณ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานขาดการแสดงถึงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 ป ซ่ึงมีขอมูลรายละเอียด

ของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน และเปน
แผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2563 

 
 

/ประเด็นท่ีตองปรับปรงุ... 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O19. รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน คะแนนท่ีได จากการประเมินคิดเปน 100% 
O20. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานขาดการแสดงถึงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป ซ่ึงมีขอมูลรายละเอียด

สรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย เปนตน และเปนรายงานผลของป พ.ศ. 2562 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

2.การจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 
O21. แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O22. ประกาศตางๆ เกี่ยวการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ คะแนนที่ไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O23. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุรายเดือน คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานไมจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O24. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน  0.00 % 
 

ขอบกพรอง 
1. แผนการใชจายงบประมาณเจาหนาท่ีตองมีการจัดทำขอมูลแผนเพ่ือเปดเผยใหประชาชนทราบและตองมี

ท้ังท่ีเปนไตรมาสและรอบ 6 เดือน และ 1 ป งบประมาณ 
2. การจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุเจาหนาท่ีตองนำเขาสูเว็บไซตดวย ไมใชเก็บไวในแฟมเทานั้น

ปกติแลวการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุมีเอกสารประกอบทุกรายงานแตผูนำเขาขอขอมูลขาด
การเอาใจใสจึงสงตอผลการประเมิน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 ตองนำเอกสารเก่ียวกับแผนงานการใชจายงบประมาณ แผน ประกาศ สรุป ตลอดจนรายงานการจัดซ้ือจัด
จางหรือแผนการจัดหาพัสดุของแตละเดือนจนถึงรอบงบปประมาณเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

 
 

/ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4... 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบไปดวย 1 หัวขอ 4 ประเด็นดวยกัน 
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คะแนนท่ีไดจากการประเมิน คิดเปน 100 % 
O27. หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานขาดการกำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน ซึ่งเปนไป

ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ดังนี้ หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและ
แตงตั้งบุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑการให
คุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ โดยจะตองเปนหลักเกณฑท่ียังใชบังคับในหนวยงานในป พ.ศ. 2563 และมีการ
เผยแพรขอมูลดังกลาว ผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 ตองนำเอกสารเก่ียวกับแผนงานการใชจายงบประมาณ แผน ประกาศ สรุป ตลอดจนรายงานการจัดซ้ือจัด
จางหรือแผนการจัดหาพัสดุของแตละเดือนจนถึงรอบงบปประมาณเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คะแนนที่ไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
1. ผูท่ีเก่ียวของไมมีการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ขาดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. ไมมีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
1. ผูรับผิดชอบตองมีการจัดทำนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเปนรูปเลมและนำเขาสูเว็บไซตเพื่อเปดเผย

ขอมูลใหประชาชนทราบ 
2. ตองมีหลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานเพ่ือจะไดเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 

ตองมีการจัดทำการรายงานผล  
3. การดำเนินงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแตละปเพ่ือจะไดทราบผลตัวชี้วัดยอยท่ี 

9.5 การสงเสริมความโปรงใสการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ประกอบ ไปดวย 2 หัวขอ 5 
ประเด็นดวยกัน 
 

1. การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 O29. แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00%  
 
 
 
 
 
 

/ขอบกพรอง... 
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ขอบกพรอง 
หนวยงานไมจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 
 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
 ตองนำเอกสารเก่ียวกับเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O30. ชองทางการเรื่องรองเรียนการทุจริต คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O31. ขอมูลสถิติการเร่ืองรองเรียนการทุจริตประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
ไมมีสถิติการเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ตองรวบรวมจัดทำเปนสถิติการเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำปแลวนำไปเผยบนเว็บไซต 

เพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบ 
 

2. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
O32. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O33. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
  

ขอบกพรอง 
หนวยงานจะตองแสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาส ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวน

รวมในการดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
รวมติดตามประเมินผล เปนตน โดยจะตองมีการเปดเผยขอมูลบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน และจะตองเปนการ
ดำเนินการในป พ.ศ. 2563 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตประกอบไปดวย 4 หัวขอ 8 ประเด็นดวยกัน 
 

1.เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
 

O34. เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O35. การมีสวนรวมของผูบริหาร คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100% 
 

2.การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 
O36. การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

 
 
 

/ขอบกพรอง... 
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ขอบกพรอง 
หนวยงานขาดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการ

ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานท้ังนี้ จะตองเปน
ขอมูลของป พ.ศ. 2563 และจะตองมีการเปดเผยขอมูลบนหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O37. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานขาดการแสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ท้ังนี้ จะตองเปนขอมูลของป 
พ.ศ. 2563 โดยจะตองมีการเปดเผยขอมูลบนหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
.การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

O38. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง 
หนวยงานไมจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
 

O39. แผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 100%  
O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป รอบ 6 เดือน 
O41. รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 
 

ขอบกพรอง รวมท้ัง 4 ขอ 8 ประเด็นจัดการความเส่ียง 
1. ขาดการมีสวนรวมของผูบริหารในการดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริต 
2. เจาหนาที่ทีรับผิดไมมีการจัดทำการประเมินความเสียงขึ้นจึงสงผลตอการดำเนินการเพ่ือ 
3. ขาดขอมูลท่ีแสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
4. ขาดการรายงานการกำกับติดตามตลอดจนรายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต 
 
 
 

/ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา... 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
ผ ู  บร ิหารต อง เข  าม ี ส  วนข ับ เคล ื ่ อนในการป องก ันการท ุจร ิ ตท ี ่ อาจจะก อ ให  เก ิ ดข ึ ้ น ได  ใน 

หนวยงานและตองสั่งการใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนปองกันการทุจริต  
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใหเปนปจจุบันและควรมีการประชุมติดตามงานในทุกๆไตร มาส  
และนำแผนงานและผลการติดตามเขาสูเว็บไซตเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบ 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองการทุจริตประกอบไปดวย 1 หัวขอ 2 ประเด็นดวยกัน 

1. มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน 
O42. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน คะแนนท่ีไดรับจากการประเมินคิดเปน 0.00% 

ขอบกพรอง 
หนวยงานไมจัดสงลิงกประกอบการพิจารณา 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
หนวยงานตองนำเอกสารเก่ียวการดำเนินการงานรายงานเขาสูระบบเพ่ือเผยแพรขอมูลใหประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
คะแนนท่ีไดจากการประเมินคิดเปน 0.00% 

ขอบกพรอง 
ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 ถือวามีความสำคัญท่ีสุดเพราะเปนตัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักท่ีมีนำหนักมาก ท่ีสุด 
ซ่ึงหนวยงานไมไดมีการจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานข้ึนหากไมมี 
การจัดทำจะสงผลไปยังการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานได 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน 
แนวทางใหนำผลท่ีไดจากการประเมิน ITA ของ ปปช ของปท่ีผานมามาเปนแนวทางในการ จัดทำขอ O42 

และ O43 เพ่ือแกไขขอบกพรองใหดีข้ึนและเปนไปตามเง่ือนไขขอกำหนดหรือกฏเกณฑท่ี ปปช 
ไดกำหนดเครื่องมือข้ึนมา 

1. สรางจิตสำนึกที่ตัวบุคคล เริ่มตนทำใหคน แตละคนในแตละกลุมเปาหมายมีจิตสำนึกที่ 
ถูกตองรูผิดชอบชั่วดี อะไรควรทำไมควรทำ 
ตระหนักถึงผลเสียหายรายแรงของการทุจริตคอรรัปชันมองวาการ ทุจริตคอรรัปชั่นเปนเองท่ีนารังเกียจ 
เปนการเอาเปรียบสังคมและสังคมไมยอมรับ 

2. สรางเครือขายและกลไกเชิงสถาบันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของคน ท่ีมีจิตสำนึกเพราะ 
คนแตละคนตางอยูภายใตองคกรกลุมสังคมหรือภาคสวนตาง ๆ 
การออกแบบใหมีระบบและกลไกใหปจเจก 
บุคคลที่มีจิตสำนึกใหไดเชือโยงสัมพันธกันเพือแลกเปลียนขอมูลขาวสาร 
รางพื้นฐานทีใหมีคนดีมีทียืนในสังคม สรางพลังกลุมท่ีมีขวัญและกำลังใจในการทำความดี 
และมีกลไกเชิงสถาบันบางอยางรองรับ จะชวยสรางความ 
เขมแข็งและขยายขอบขายของกลุมคนที่มีจิตสำนึกจนเปนจิตสำนึกรวมหมูที่มีพลังขับเคลื่อนคุณธร
รม จริยธรรมของสังคม 

3. สรางพลังคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนสังคมในภาพใหญ ดวยการสงเสริมและสรางกลไกบาง 
ประการท่ีทำใหเครือขายของผูท่ีมีจิตสำนึกรักความถูกตองนี้มีพลังตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนกลไก 
ตรวจสอบแลเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือรักษาประโยชนของสาธารณะ 
สรางพลังตอตานการลงโทษทาง สังคมตอผูท่ีกระทำการทุจริตคอรรัปชั่น 

/มาตราการเพ่ือขับเคลื่อน... 
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มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ใหดีข้ึน 
องคการบริหารสวนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับตดิตาม 

1) ถายทอดองคความรูใหกับ
พนักงาน  
เก่ียวกับการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตาม ระเบียบขอกำหนดและ
ระยะเวลา 

จัดทำแนวทางการปฏิบัติ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด/กอง
คลัง/ 
ชาง 

รายงานความกาวหนา รอบ 
6 
 เดือน 12 เดือน พรอมสรุป
รายงานผล 

2) ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน 

(1) ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือให 
ความรูเก่ียวกับผลประโยชน 
ทับซอน 
(2) รณรงควิธีคิดแยกแยะ 
ระหวางผลประโยชน
สวนรวม 
ผานสื่อสังคมออนไลนหรือ
สื่อ 
สารสนเทศของหนวยงาน 

สำนักปลัด 

  
3) ใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน 

รณรงคใหความรูเรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดำเนินงาน
ของ 
หนวยงานภาครัฐผานสื่อ
หนวยงาน 

สำนักปลัด 

  
4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
การใหบริการผูมาติดตอราชการท่ี 
เปนไปตามข้ันตอนระยะเวลาท่ี
กำหนด 

1) ทบทวนปรับปรุงคูมือการ 
ปฏบิัติงาน 
(2) ทบทวนปรับปรุงคูมือ 
มาตรการใหบริการ
ประชาชน 
(3) รณรงคสรางจิตสำนึก
การ 
ใหบริการกับเจาหนาท่ีผาน
สื่อ 
สงัคมออนไลนหรือ สื่ อ 
สารสนเทศของหนวยงาน 

กองคลัง 

  
 

 
/5.สรางการรับบุคลากรในหนวยงาน... 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

5) สรางการรับบุคลากรในหนวยงาน 
เก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจำปและเปดโอกาสใหกับบุคลากร 
ในหนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

(1) ประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารเก่ียวกับแผนการใช 
จายงบประมาณประจำปให 
บุคลากรรับทราบ 
(2) ประชัมพันธชองทางการ 
รองเรียนใหบุคลากรรับทราบ 

กองคลัง 

  
6) เปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมี 
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ปรับปรุงดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทางการ  
รองเรียนการใหขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหบุคลากรและสาธารณะ 
ชนรับทรายหลายๆ ชอง
รายการ 

สำนักปลัด/กอง
คลัง/ 
กองชาง 

  
7) มีการมอบหมายงานการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมนผลกรปฏิบัติตาม 
ระดับคุณภาพของงานโดยเลือกปฏิบัติ 

(1) สรางความเขาใจรวมกัน 
เก่ียวกับเกณฑการประเมิน 
และการทำงาน 
(2) ผูบริหารเนนย้ำในท่ีประชุม 
เรื่องความเปนธรรมในการ 
ประเมินเพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ใหกับผูบริหาร /ผอ. กอง/
หัวหนา 

สำนักปลัด/กอง
คลัง/ 
กองชาง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทางปฏิบัติการกำหนด... 
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แนวทางปฏิบัติการกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเกี่ยวของขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 

การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ 
1.  ควรจัดทำคำสั่งและกำหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
2. ควรติดตามประเมินในคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
 

การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
1. ควรกำหนดข้ันตอนใหเขาใจงายและกระชับระยะเวลาท่ีนอยลง 
2.  ควรกำหนรดวิธีปฏิบัติท่ีรวดเร็ว 
3.  ควรประชาสัมพันธใหทุกคนไดรับทราบทุกข้ันตอนการปฏิบัติ 
4. การสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีความซ่ือสัตยสุจริต 
 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
1.  ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาทุจริต 
2. ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการบุคลากรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ 
อยางเครงครัด 
3.  ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
1. รายงานผลการดำเนินงานปละครั้งตอผูบริหาร 
2.จัดใหมีการประชุมเพ่ือกำหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติและมาตรการภายในหนวยงานทราบ เปนแนวทางปฏิบัติ 
 

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการนำไปใช 
1.1 ผูบริหารและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และผูรับจางควรศึกษาระเบียบพัสดุวาดวยการ 
จัดซ้ือจัดจางและศึกษาระเบียบและการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม) เพ่ือใหเขาใจ 
มากข้ึนเนื่องจากเปนผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อาจมีการใหความรูโดยการ 
ประชาสัมพันธหรือการฝกอบรม 
1.2 ความสงเสริมใหหนวยงานราชการสรางการบริหารและจัดการบานเมืองท่ีดีโดยใชหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเปนการตรวจสอบความถูกตอง 
รายงานผลการดำเนินงานและมีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาให สังคมไดทราบ ชวยแกปญหาการทุจริตและคอรรัปช่ันในภาครัฐได 
1.3 ผูบริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุลวงหนา โดยนำเอาปญหาของการทำงานท่ีผานมา 
นำไปใชไมวาจะเปนการสั่งซ่ือไมทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหการบริหารงาน 
พัสดุไดตรงกับความตองการขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวกมากท่ีสุด 
 

รายงานผลการใชมาตรการจัดการความเส่ียง 
มาตรการจัดการความเส่ียง 

1.ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปรงใส การ 
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหราชการถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
2.ควบคุมกำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน การละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ 
3.ควบคุมกำกับดูแลใหขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
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4.สงเสริมการมีสวนรวมในการดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหครอบคุ ลม 
และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือรวมสรางแนวทางและมาตรการในการดำเนินการาสรางจิตสำนึกใหขาราชการ 
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน 
1. ผูบริหารและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ควรศึกษากฎระเบียบขอบังคับกฎหมายและการให 
ความรูการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ 
2. ควรสงเสริมใหหนวยงานราชการสรางการบริหารและการจัดการบานเมืองท่ีดีโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงเปนการเปดเผยขอมูลการตรวจสอบควมถูกตอง รายงานผลการดำเนินการและมีการเปดเผยขอมูลอยาง 
ตรงไปตรงมา ใหสังคมไดทราบชวยแกปญหาการทุจริตและคอรรัปชั่นในภาครัฐได 
3. ผูบริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุลวงหนาโดยนำเอาปญหาของการทำงานท่ีผานมานำมา 
ปรับใชไมวาจะเปนการสั่งซ้ือไมทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหการบริหารงานพัสดุ 
ไดตรงการขององคการบริหารสวนตำบลดอนรวก มากท่ีสุด 
4. ศึกษาขอมูลเตรียมจัดทำสื่อเพ่ือประชาสมัพันธเนนย้ำพฤติกรรมท่ีควรทำไมควรทำ 
5. ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดเสียภายนอกและภายใน ทราบผานชองทางตาง ๆ  
นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนรวก 
 



 
 







 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


