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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) 
การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่ง
จะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ทีห่น่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8๗.9๔ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับ A 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๕๐ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๒ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่าร้อยละ 8๔.๙๕ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๖๖ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๒ ตัวชี้วัดคุณภาพ
การด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๙๑ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 
๘๐.๘๒ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๒๕ และตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๒.๙๕ 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่  ๑๐ การ
ป้องกันการทุจริต ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน 
ได้เท่ากับร้อยละ ๗๒.๙๕ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
แข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ 
 

(๑) ตัวชี้วัด... 
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(๑) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจต
จานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(๒) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๕๐ เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

(๓) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๒ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๙๕ เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสั่งการในอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี สิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมินหัวข้อดังกล่าว
ต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ในตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 

(๒) ตัวชี้วัด... 
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(๒) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๖๖ 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินที่ดี แต่หน่วยงานควรปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมินหัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ใน
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

(๓) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๒ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มากกว่านี้ เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสมากข้ึน 

(๔) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.๙๑ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นหน่วยงานมีการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการและให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน และควรพัฒนาการ
ปฏิบัติปฏิบัติงานและให้บริการให้เป็นไปตามข้ันตอน ระยะเวลา และเท่าเทียม 

 
(๕) ตัวชี้วัด... 
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(๕) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๘๒ 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ซึ่งในประเด็นการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด
ในการต่อต้านการทุจริต กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ส่วนประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น ได้แก่ 
ปัญหาการแก้ไขการทุจริตที่จะต้องสร้างการรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

(๖) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๒๕ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่ วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย แต่ในส่วนที่ต้องการพัฒนาอย่างยิ่ง ได้แก่
การสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
และมีหลายช่องทาง และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน 

(๗) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๒.๙๒ ซึ่ง
เป็นคะแนนที่ต่ าที่สุดในตัวชี้วัดทั้งหมด เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ หน่วยงานมีคะแนน IIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน อยู่ในระดับดีมาก (Very 

Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อ 

 
การรับ... 
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การรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วน
ใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดย
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่
บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
ท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการ
ทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ สิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานเพ่ือให้มีคะแนนที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด       ประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  ๕ การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
 
 
 
 
 

กระบวนการ แผนจัดการ และให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน  

สร้างการรับรู้ในการแก้ไขปัญหา
การทุจริต และสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายในในการร้องเรียน
เมื่ อพบเห็นการทุจริ ตภายใน
หน่วยงาน 

 
๔.๒ หน่วยงานมีคะแนน EIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีคะแนนอยู่ในระดับดี 

(Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการ
ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานเพ่ือให้มีคะแนนที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

(๑) การเผยแพร่ผลงานและข้อมูล
ของหน่วยงาน  
(๒) การรับฟังค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
การให้บริการ และชี้แจงและตอบ
ค าถาม 

(๑) เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางหลากหลาย 
(๒) ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกั งวล 
สงสัยได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน 

(1) การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
(2) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน การให้บริการ 

(๑) ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
รวดเร็วและสะดวก 
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการดาเนิน
งาน การบริการ ให้ เกิดความ
โปร่งใส มีวิธีการและขั้นตอนการ
ทางานให้ดีข้ึน 

 
๔.๓ หน่วยงานมีคะแนน OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

(Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว 
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได ้

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 

(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
( 4 )  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

- ไม่มี - 

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

- ไม่มี - 

 
๕. ประเด็น... 
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5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๗๒.๙๕ ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก      
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ท างาน 

( ๑ )  ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

๗๐.๑๖ 

 (๒) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 

๖๙.๖๑ 

 (๓) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้ เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

๘๑.๙๗ 

 (๔) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด า เ นิ น ง าน /ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน 

๖๗.๙๐ 

 (๕) การปรับปรุงการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

๗๕.๑๑ 

 
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ 

หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยหน่วยงานอาจ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาที่รวดเร็วและสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือ    
ผู้มาติดต่อ หรือก าหนดเป็นนโยบายในการให้บริการด้วยใจยึดหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชน นอกจากนี้ 
หน่วยงานควรจะมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ให้บริการ เพ่ือให้มาตรฐานที่ดีข้ึน 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วนจากตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน เนื่องจากได้คะแนนประเมินต่ าทีสุ่ด 

 

๖. มาตรการ... 
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มาตรการ ขั้นตอนและวิธีการ หน่วยรับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

ส านักปลัด อบจ. • รายงาน
ความก้าวหน้า รอบ 
6 เดือน  
• รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ  

 

มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการ 

ลดขั้นตอน ระยะเวลา และ
เอกสารในการติดต่อขอรับ
บริการ 

ส านักปลัด อบจ.  

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น / ก า ร
ให้บริการ 

จัดท าระบบการด าเนินงาน/การ
ให้บริการในระบบออนไลน์ 

ส านักปลัด อบจ. 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 

 

มีการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ 

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การพัฒนา และ
การติดตาม ในการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ 

ก อ ง แ ผ น แ ล ะ
งบประมาณ 

 

มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใส 

เผยแพร่ข้อมูลและสร้างการรับรู้ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ
ในภารกิจต่าง ๆ หลากหลาย
ช่องทาง 

ส านักปลัด อบจ.  

 

.............................................................. 
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