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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล   
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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrit and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน  
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม            
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตั้งชี้วัดทั้ง  ๑๐  ตัวชี้วัด  ได้แก่  (๑) การปฏิบัติหน้าที่  (๒) การใช้งบประมาณ  
(๓) การใช้อ านาจ  (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการด าเนินงาน
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจรติ 

โดยการประเมินได้ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนไดเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน            
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัด 
มกราคม  ๒๕๖๔ 



-๒- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช)  ได้พัฒนาเครื่องมือ

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๔๒  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B 

 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  คะแนนสูงสุดตามตัวชี้วัดเป็นดังนี้ 
(๑) การปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนร้อยละ  ๙๓.๓๕    
(๒) การใช้อ านาจ  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๗.๗๘    
(๓) การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๗.๕๐    
(๔) การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๖.๓๙    
(๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ  ๘๑.๑๕   
(๖) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๘.๖๒ 
(๗) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๘.๕๔ 
(๘) คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๗.๐๗    
(๙) การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๗.๐๕    
(๑๐) การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ  ๗๐.๐๖    

 

สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ  ๙๓.๓๕  คือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่            
ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๖ 

 
/๓. การวิเคราะห์....... 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้อง
พัฒนา  โดยได้แบ่งไว้เป็น  ๓  ระดับดังต่อไปนี้ 

 

๓.๑ ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕   มีจ านวน  ๔  ตัวชี้วัด  คือ   
๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๓.๓๕  เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ  
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 

๒) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๗.๗๘   เป็นคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ   
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล               
ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  การซื้อขายต าแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

๓) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๕๐ เป็นคะแนนที่ได้รับ
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ  ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒  ประเด็น  คือ  (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม   ของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

๔) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๓๙  เป็นคะแนนที่ได้รับ
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง            
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้  
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดเผยโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

 
/๓.๒ ตัวชีว้ัด......... 
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๓.๒  ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  ๘๐  มีจ านวน ๑ ตัวชี้วัด  ดังต่อไปนี้   
 

 ๑) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๑.๑๕  เป็นคะแนนที่
ได้รับจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องท า
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน          
ไปปรับปรุงการท างาน  เพื่อป้องกันการทุจริต 
 

๓.๓ ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  มีจ านวน ๕ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๘.๖๒ เป็นคะแนนที่
ได้รับจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถส่งค าติ ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึง
การสื่อสารกบัผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ๒) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ   โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๘.๕๔  เป็น
คะแนนที่ได้รับจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้  
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย 

 
/๓) ตัวชี้วัด........ 

 



-๕- 
 

๓) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๗.๐๗  เป็นคะแนนที่
ได้รับจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  และยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย   

๔) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๗.๐๕  เป็นคะแนนที่
ได้รับจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้   นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 

๕) ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๐.๐๖ เป็นคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน  ๕  ประเด็น  คือ  (๑) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์และการ
ปฏิ สัม พันธ์ข้ อมูล  (๒ ) การบริหารงาน  ได้ แก่   แผนด าเนิน งาน   การปฏิบั ติ งานและการให้บริการ                         
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียน  การทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

/๔.ข้อเสนอแนะ........ 
 
 



-๖- 
 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ  ๘๕.๔๔  ซึ่งอยู่ในระดับดี  จากผลคะแนนดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  
โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน    

 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Extermal) ได้รับ
คะแนนร้อยละ  ๗๗.๕๘   ชี้ ให้ เห็นว่าประชาชนหรือผู้ รับบริการยังขาดความเชื่อมั่น เกี่ยวกับคุณภาพ                
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน  ทรัพย์สินและผลประโยชน์อ่ืนๆที่อาจค านวณ
เป็นเงินได้  อย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
 

- มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้
ประชาชนทราบและมีมาตรการลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้รับคะแนนร้อยละ  
๗๗.๐๕  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  จากผลคะแนนดังกล่าวท าให้ทราบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบยังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ครบถ้วน  โดยมีสิ่งที่ควรพัฒนาส าหรับหน่วยงาน        
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (๑) การให้บริการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓ ) ก ารจั ด ก าร เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย น       
การทุจริต 
 

(๑) จัดให้มีช่องทางที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ขอรับ บ ริก าร โดยช่ อ งท างผ่ าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (E-service) 
(๒) จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๓) มีการรายงานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
(๔ ) จั ด ให้ มี แนวทางการปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจ าป ี



-๗- 
 

๕. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยให้ดีขึ้น 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
การให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
(๒) รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการ
ให้บริการกับเจ้าหน้าที่  ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทุก

ส่วนงาน 

 -รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(๒) การก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(๑) จัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๒) รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัด 

(๓) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
การให้บริการผู้มาติดต่อราชการที่
เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
(๒) รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการ
ให้บริการกับเจ้าหน้าที่  ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทุก

ส่วนงาน 

(๔) การพัฒนาการให้บริการ จัดให้มีช่องทาง E-service ให้
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการ
กับหน่วยงานโดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์หน่วยงานได้ 

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทุก

ส่วนงาน 

 

 


