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ค าน า 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก  
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 

กำรประเมิน ITA ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำร
ขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทำง
และเครื่องมือกำรประเมินตำมทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

เมื่อผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกำศแล้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี ในฐำนะ
หน่วยงำนผู้รับกำรประเมิน จึงควรมีกำรน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำถึงสิ่งที่ควรได้รับกำรปรับปรุง                       
และพัฒนำไปในแนวทำงที่ดีข้ึน สอดรับกับกำรประเมินต่อไป 

 
 
                                     ส ำนักปลัด อบต.บ้ำนชี 
                          

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
๑.หลักการและเหตุผล.................................................................................................................................1  

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563……………………………………………………………………………………………….2 

คะแนนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี………………………………………………..……………2 
ระดับผลกำรประเมิน……………………………………………………………………………………….2 
คะแนนสูงสุดรำยตัวชี้วัด…………………………………………………………………………………..2 
แนวโน้ม (เปรียบเทียบรำยปี)…………………………………………………………………………….3 
ข้อเสนอแนะ/หมำยเหตุ……………………………………………………………………………………3 

3.การวิเคราะห์น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ........4  
4.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น…………….……….13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



รายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม 
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็น 
กลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำ เนินกำร  
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำ  
และยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม กำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือแสดง 
ให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวก ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำม
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดับชำติและระดับสำกล 

  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจำกตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) กำรปฏิบัติหน้ำที่  
(๒) กำรใช้งบประมำณ (๓) กำรใช้อ ำนำจ (๔) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (๕) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (6) 
คุณภำพกำรด ำเนินงำน (๗) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน (9) กำรเปิดเผย ข้อมูล 
และ (๑๐) กำรป้องกันกำรทุจริต โดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) กำรรับรู้
ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) และกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 สำมำรถน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทุกหน่วยงำน 
จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และประกำรส ำคัญ คือ ได้มีบทบำทในกำร
ผลักดันกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  2.1 คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี   7๘.๕๙  คะแนน 

2.2 ระดับผลการประเมิน B 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3 คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
 

อันดับ                          ตัวช้ีวัด                        คะแนน 
 

      1                           การใช้ทรัพย์สินของราชการ               9๗.๔๒ 
                2                           การปฏิบัติหน้าที่                         9๗.2๕ 
                3                           การใช้งบประมาณ                         9๓.๖๗ 
                4                           การใช้อ านาจ                         9๓.๖๔ 
                5                           การแก้ไขปัญหาการทุจริต               ๘๘.๑๔ 
                6                           การเปิดเผยข้อมูล                           ๗๓.12 
                7                           คุณภาพการด าเนินงาน               ๖๕.๕๓ 
                8                           การปรับปรุงการท างาน               ๖๒.๕๐ 
                9                           การป้องกันการทุจริต               63.50 
                10                 ประสิทธิภาพการสื่อสาร               6๑.๐๑ 
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2.4 แนวโน้ม (เปรียบเทียบรายปี)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
  จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 
(85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต                         
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์
เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีผลกำร
ประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
 แบบวัด EIT เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 1) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง และส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม
พัฒนำเพ่ิมพูนทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 2) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีกำรปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 3) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน สร้ำงกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ค ำแนะน ำใน
กำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 
 แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำร
ทุจริตโดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำ
พัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร
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และประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถ
เข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ ำน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนโดยตรง 2) กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำ
และวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดท ำแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่ส ำคัญ ต้องมี
กำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้
ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
   
3.การวิเคราะห์น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนชี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดที่จะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คือ 

  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 9๗.๒๕ เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญมำกข้ึนในเรื่องกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไปกับผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดควรแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวโดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับงานให้เพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งในการปฏิบัติงานต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด  

  (2) ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 9๓.๖๗ เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเผยแพร่
อย่ำงโปร่งใสไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ 
ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้
ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนตนเองได้ 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องงบประมาณตลอดจนการเบิก
จ่ายเงินถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่ของตนเองในต าแหน่งก็ตาม 
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   (3) ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.๖๔ เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์  
ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่ำ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานจะต้องมอบหมายงาน ต้องมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

  (๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 9๗.๔๒   
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร   
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำน  
ไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้ผู้ อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืม  
โดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำร  
ในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก   

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น  

  หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

  (5) ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 9๒.๘๖ เป็น
คะแนน จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำน
มีกำร จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  จะต้องมีการเฝ้าระวังการทุจริต ป้องกัน และตรวจสอบลงโทษเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 

   (๖) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 88.14 เป็นคะแนน
จำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  
ให้สำธำรณชนทรำบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำร
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) กำรบริหำรงำน ได้แก่แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร (๓) กำรบริหำร
เงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ พัสดุ  
(๔) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและหลักเกณฑ์กำร บริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ  
(๕) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิด
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กำรมีส่วนร่วมซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและ  
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 
(O2) 

ข้อมูลผู้บริหำร ควรจัดท ำองค์ประกอบข้อมูลผู้บริหำรให้
ครบถ้วน ทั้ง ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูป
ถ่ำย และช่องทำงติดต่อ ข้อมูลผู้บริหำร
ครบถ้วนทั้งข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง และ
ข้ำรำชกำรประจ ำ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 กำรปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (O8) 

Q&A ควรมีช่องทำงส ำหรับใช้สื่อสำรแบบสอง
ทำงบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 กำรปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (O9) 

Social Network ควรมี link เข้ำสู่ social network บน
หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรบริหำรงำน 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 แผนกำร
ด ำเนินงำน (O11) 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปีเป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 แผนกำร
ด ำเนินงำน (O12) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ควรจัดท ำข้อมูลแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี โดยมีข้อมูล
รำยละเอียดสรุปผลกำรดำเนินงำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำรด ำเนินกำร
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
เป็นต้น เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 
2563 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรให้บริกำร 
(O15) 

ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร ควรจัดท ำข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
ตำมภำรกิจของหน่วยงำนทั้งหมด 
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ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรให้บริกำร 
(O16) 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร 

ควรจัดท ำข้อมูลส ำรวจควำมพึงพอ
ภำพรวมของหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรให้บริกำร 
(O17) 

E-Service ควรเพิ่มช่องทำง E-service บนหน้ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 

  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี (O18) 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
โดยมีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย่ำงเช่นงบประมำณตำมแหล่งที่
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำม
ประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นแผนที่มี
ระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี (O19) 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 
เดือน 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี โดยมีข้อมูล
รำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำง
เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เป็นต้น เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี (O20) 

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
โดยมีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น เป็นรำยงำนผล
ของปี พ.ศ. 2563 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (O21) 

แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำร
จัดหำพัสดุ 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมท่ี
หน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรตำม
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พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เป็น
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (O23) 

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุรำยเดือน 

ควรจัดท ำข้อมูลให้ครบทุกเดือน อย่ำง
น้อยถึงเดือนมีนำคม 2564   

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (O24) 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

ควรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี แสดง
ข้อมูลภำพรวมของทั้งปี ไม่เพียงแต่มี
รำยงำนประจ ำเดือนเท่ำนั้น  

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O25) 

นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงนโยบำยหรือ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี 
พ.ศ. 2564 แสดงนโยบำย หรือ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม
เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริกำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำร
สูงสุด ที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O26) 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินกำรปี 
พ.ศ. 2564 แสดงกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล เป็นกำรด ำเนินกำรที่มี
ควำมสอดรับกับนโยบำย หรือแผนกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O27) 

หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

ควรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้ครบถ้วนตำมที่
ก ำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรร
หำและคัดเลือกบุคลำกร, หลักเกณฑ์กำร
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บรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร, หลักเกณฑ์
กำรพัฒนำบุคลำกร, หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร, 
หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำร
สร้ำงขวัญก ำลังใจ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (O28) 

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงรำยงำนผลของปีที่
ผ่ำนมำ พ.ศ. 2563 แสดงผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล มีข้อมูล
รำยละเอียดของกำรดำเนินกำร 
ยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผล
กำรวิเครำะห์ กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน 
 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต (O31) 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตประจ ำปี 

ควรแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยมีข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
ยกตัวอย่ำงเช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องท่ี
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)  เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำง
น้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 กำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (O33) 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ควรด ำเนินกำรหรือมีกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรเปิดโอกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 
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  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๗3.๑๒ เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพ
กำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้มีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจน  
แก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะและไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน 
แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำเพ่ือให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูล
สำธำรณะอย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรบริกำรให้เกิดควำม
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้นและเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

 หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ไม่ควรลัดขั้นตอนจะได้ไม่ต้องกลับไป
แก้ไขและการบริการไม่ควรเลือกปฏิบัติ โดยให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

  (2) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๖๑.๐๖ เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้ รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน  
ต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ  
ต่อสำธำรณชน เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
และข้อมูลที่สำธำรณชนที่ควรรับทรำบ รวมทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน กำรใช้บริกำร นอกจำกนี้หน่วยงำนควรสร้ำงกำร
รับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อรำชกำรสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน  
ซึ่งจะ สะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

  การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ควรจะเรียงหัวข้อหรือจัดหมวดหมู่ที่ท าให้สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายเพื่อประชาชนค้นหาได้สะดวก 

(3) ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ ๖๕.๕๓ เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนทั้งกำรปฏิบัติงำนของ 
เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ 
ติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ขั้นตอนในการให้บริการประชาชนควรลดระยะเวลาในการด าเนินงานให้เร็วขึ้น และ
หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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  (๔) ตัวชี้วัดที่  ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 62.50  
เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (๒) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยใน 
เพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำม 
ของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 เจตจ ำนง
สุจริตของผู้บริหำร (O34) 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร ควรจัดท ำข้อมูลแสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์
หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร 
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงำน 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 เจตจ ำนง
สุจริตของผู้บริหำร (O35) 

กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ควรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงพัฒนำ
และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
โปร่งใส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วน
ร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำร
ทุจริต (O36) 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน โดยมี
รำยละเอียดของผลกำรประเมิน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำร
ทุจริต (O37) 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินกำรหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ใน กรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน โดยเป็นกิจกรรม
หรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับ
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มำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 
 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร (O38) 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ควรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่แสดงถึงกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำง
ชัดเจน 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 แผนปฏบิัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต (040) 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
 
 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต มีข้อมูลรำยละเอียด
ควำมก้ำวหน้ำ เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 แผนปฏบิัติ
กำรป้องกนักำรทุจริต (041) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

ควรแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ใช้
รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 ตัวชี้วัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน (O42) 

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงกำรวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีรำยละเอียดกำร
วิเครำะห์ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วนที่มีควำมสอดคล้อง 
กับผลกำรประเมินฯ ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำ 
ผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน เป็นต้น 
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผล
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมี
รำยละเอียดต่ำงๆ  
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ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริตภำยในหน่วยงำน (O43) 

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

ควรจัดท ำข้อมูลแสดงผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน โดยมี
ข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนในข้อ o42 ไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ควรแก้ไขช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลไฟล์ จำก
บนหน้ำเว็บไซต์หน่วยงำน  

   
4.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  ด้วยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี มีสิ่งที่ต้องได้รับกำรแก้ไขหลำยประกำร ดังนั้น
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงควรจัดท ำข้อมูลแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
   
ส านักปลัด 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
O๑๖ รำยงำนผลส ำรวจควำมพึง

พอใจกำรให้บริกำร 
Oแสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำน 

O17 E–Service o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรกับ
หน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริกำร 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

O3๓ กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วม 
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็น 
หรือร่วมติดตำมประเมินผล 
 

O๓๖ กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติ 
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน ยกตัวอย่ำงเช่น 
เหตุกำรณ ์
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ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 

O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ 
จัดกำรควำมเสี่ยงกำร 
ทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
o เป็นกิจกรรมหรือกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ
กำร 
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

O43 กำรด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำรส่งเสริม 
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรนำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2564 

กองคลัง 
O๒๓ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หรือกำรจัดหำพัสดุรำย
เดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 

 
  
 

 ดังนั้นเพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ในปีงบประมำณถัดไป มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีส ำนักงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้ก ำหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรประเมินที่รับผิดชอบตัวชี้วัดด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรตำม
ข้อเสนอแนะ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำยกำรทุจริตภำยในองค์กร  
ที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับตัวชี้วัดคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่สูงขึ้นและ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ 2564 ต่อไป 
 

************************************ 
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