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คํานํา 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ 
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน
รวมท้ังขอเสนอแนะไปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสมอ เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุกจริต รวมท้ังสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใช
งบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน ( 9) การเปดเผยขอมูล และ 
(10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบน
เว็บไซดของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.52562 
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวย
สนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอน
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Ferception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ี
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึง
ถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยภาครัฐใหเปน 
“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาครวมไดคะแนนเทากับรอยละ 48.6 คะแนน ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับ F 

เม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.90 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 66.44 ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนน
เทากับรอยละ 79.80 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 68.75 ตัวชี้วัดการแกปญหา
การทุจริตไดคะแนนเทากับรอยละ 86.29 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 
54.87 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 73.89 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนน
เทากับรอยละ 27.88 และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริตไดคะแนนเทากับรอยละ 0 

สรุปไดวา จุดแข็งท่ีหนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับ รอยละ 86.29 คือ ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไข
ปญหาทุจริต สวนท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริตไดเทากับ
รอยละ 0 

 
3. การวิเคราะหขอมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดท่ี
แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.29 เปนคะแนน จากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ซ่ึงหนวยงานไดทบทวน
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาทางทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม สะทอนใหเห็น 
วา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีความมุงมันในการแกไขปญหา



ทุจริตแตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ผูบริหารสูงสุดควรใหความสําคัญในการตอตานการ
ทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวช้ีวัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85) จํานวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.90 เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว อยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปน
การสวนตัว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 79.80 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง 
ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ันตอการ
ใชอํานาจของผูบังบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 73.89 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส
ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชน
แกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณหรือคาเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย จะเห็นไดวา หนวยงานควรใหความสําคัญ 
กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

(4) ตัวชี้วัดท่ี 5 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 69.63 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียงของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทํางานในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 

(5) ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 68.75 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดใหมี
ชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน 
การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางมประสิทธิภาพ 

(6) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 66.44 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ



ระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน
แกผูบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมีการเรียกรอง
สินบน แตท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซ่ึงควรเผยแพรผลงานหรือ
ขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงายไมซับซอน อีกท้ังควรมีชองทางท่ีหลากหลาย การบริการใหเกิดความ
โปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 

(7) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 54.87 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ  ในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง
หรือนําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงานซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ
สะดวก เห็นไดวาหนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองเพ่ือ
เผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

(8) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 27.88 เปนคะแนนจากการ
เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
แก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 
ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการ
เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

(9) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 27.88 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณะชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของ
ผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 
4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงานของหนวยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 75.15 อยูในระดับ B บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานยังมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตาม
หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อม่ันและแสดงความ
ไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผลโดยสิ่งท่ี
ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 



 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ (1)การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
(2)การเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

(1)สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการ
ใชจายงบประมาณประจําปให
บุคลากรภายในหนวยงาน 
(2)เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3)มีชองทางเพ่ือใหบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถแจง
เบาะแสท่ีสงสัย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ 

(1)ความสะดวกของข้ันตอนการขอ
ยืมทรัพยสนิของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงาน 
(2)การขอยืมทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานมีการขออนุญาต
อยางถูกตอง 
(3)การรับรูแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการ 

(1)จัดทําคูมือข้ันตอนการขอ
อนุญาตการยืมท่ีถูกตอง ไม
ซับซอนไมยุงยาก 
(2)สรางมาตรการการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(3)ประกาศข้ันตอนและ
หลักเกณฑการใหยืมทรัพยสิน
ของราชการเพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบท่ัวกัน 

 
4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) ได

คะแนนเทากับ 68.27 อยูในระดับ C บงชี้ใหเห็นวา ประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในระดับกลาง ใน
เรื่องของคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดย
มีการใชขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชน
สาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคํานวณเปน
เงินได อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

(1)การปฏิบัติงาน/การใหบริการแก
ผูรับบริการเปนไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
(2) การดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก 

(1)มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง
ชัดเจน 
(2)สรางมาตรฐานในการ
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน
ของสวนรวมเปนสําคัญ 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(1) การเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ 
(2)ลักษณะการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน 

(1)การเผยแพรผลงานหรือขอมูล
ขาวสารขององคกรท่ีประชาชน
ควรทราบ มีความชัดเจนและ
หลากหลายกวาท่ีเปนอยู 
(2)พัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูล
ใหหลากหลายและไมซับซอน 
เขาถึงงายและรวดเร็ว 

 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนเทากับ 13.94  

อยูในระดับ F บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวงระบบท่ียังไมดีพอเพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด
นอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได อยางไรก็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล (1) การบริหารงาน 
- การเปดเผยขอมูล E-service ไม 
สอดคลองตามรายละเอียดท่ี
กําหนด 
(2) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปดเผยขอมูล แผนการจัด 
ซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ี 
กําหนด 
(3) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(1) ปรับปรุงขอมูลและดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหเปน
ปจจุบัน 
(2) ปรับปรุงขอมูล แผนการจัดซ้ือ 
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุให 
สอดคลองตามรายละเอียดท่ี 
กําหนด 
(2) ปรบัปรุงขอมูลระบบ  
E-service ใหสอดคลองตามราย 
ละเอียดท่ีกําหนด 
 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต (1) การดําเนินการเพ่ือปองกัน 
การทุจิต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 

การทุจิต 

(1) ดําเนินการมาตรการปองกัน 
การทุจริต 

 



ขอเสนอแนะ 
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  ของ

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย มีคาคะแนนเทากับ  48.60 คะแนน อยูในระดับ F มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
การใชทรัพยากรของราชการ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใช
ในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน 
 
แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
คุณภาพการดําเนินงาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  หนวยงานตองมีการเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการใหผูมาติดตออยางโปรงใส โดยเฉพาะควรมีประกาศไมเรียกรองประโยชนอ่ืนใดในการปฏิบัติ
หนาท่ี มีมาตรการโดยการจัดทําประกาศการไมเรียกรับผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ และจัดทําคําขวัญ
สําหรับการใหบริการแกผูมาติดตอ โดยยึดประโยชนประชาชนเปนหลัก 
 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ 

ในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการ
ทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมท้ัง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  

 
 
 
 
 
 
 


