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คำนำ 
 

                      การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน  การดำเนินงานตามหลักธรรมา     
ภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที ่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ  ระดับสากล รายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผล
คะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี พ.ศ. 256๓ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไฮ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกัน
การทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
1.  ตวัชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที ่
ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ  30 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ร้อยละ  30 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกนัการทุจริต 

ร้อยละ  40 

 
1.  เกณฑ์การประเมินผลและรายงานผลการประเมิน ITA 
 ลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน  โดยจำแนกออกเป็น 7  ระดับ  ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-64.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  ประจำปี พ.ศ.

2563 
จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองไฮ  พบว่า  ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ79.76 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B 
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1. หลักการและเหตุผล  
                    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน  ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
79.76 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ B  
                     เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน 90.46 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 90.34  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน 87.10  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 85.97  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
82.95  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 75.64 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 75.20  ตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต  75.00  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.58  ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล 71.84 
                     สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.46 คือ ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพ
การดำเนินงาน  ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้เท่ากับร้อย
ละ 71.84 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
                 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
               3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวช้ีวัด คือ  
                     (๑) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.46 เป็นเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
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ดำเนินงานในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน 

(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

               ๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ) จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
                     (๑) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.10 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน และ
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
                     (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.97 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 
                     (3) ตัวชี ้วัดที่  3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.95  เป็นคะแนนจาก       
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้    
อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
 
                     (4) ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.64 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส   
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชนแ์ก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                     (5) ตัวชี ้ว ัดที่  ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.20 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

                     (6) ตัวชี้วัดที่  ๑๐ การป้องการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของ      
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื ่อส่งเสริม            
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน     
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 
                     (7) ตัวชี้วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.58    
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ 
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ  สะดวก 
เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

 
                     (8) ตัวชี้วัดที่  9  การเปดิเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.84  เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื ้อจัดจ้างหรือ  การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) อยู่ใน

ระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา     
สำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใชจ้า่ย 

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช ้จ ่ายงบประมาณประจำป ีให้  
บุคลากรภายในหน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน ่ ว ย ง านม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ นก า ร 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) ม ีช ่องทางเพ ื ่อให ้บ ุคลากร
ภายใน หน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที ่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ตัวชี ้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

๑ ) ก า ร ร ั บ ร ู ้ แนวปฏ ิ บ ั ต ิ ข อ ง 
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ท ร ั พย ์ ส ิ น ขอ ง ร าชกา ร ไป ใ ช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
(๔) การกำกับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือ
ป ้ อ งก ั น ไม ่ ใ ห ้ ม ี ก า รนำ ไป ใ ช้
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
(๒) มีขั ้นตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมที่ถูกต้อง  
(๓) สร้างมาตรการกำกับดูแล และ 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 
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๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่ใน
ระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐานขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้ง
ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี ้ว ัดที ่ ๘ การปรับปรุงระบบ     
การทำงาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการผู้มา 
ติดต ่อ หร ือผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย     
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พ ั ฒ น า ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น / ก า ร
ให้บริการ ของหน่วยงาน  
(๒ ) การปร ับปร ุ งค ุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปร ับปร ุ งการดำ เน ิ น ง าน      
การบร ิการให้เก ิดความโปร่งใส       
มีวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดี 
ขึ้น 

 
   ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับต่ำ จึงต้อง
ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูล  และการป้องกันการทุจริต  ซึ่งเมื่อศึกษาในรายละเอียด  
พบว่า  ผู้นำเสนอข้อมูลยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ที่กำหนดให้แสดง
ไฟล์  PDF และสามารถเชื่อมโยงผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  อย่างไรก็
ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  
- การเปิดเผยข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน  
 
 

(1) จ ัดประช ุมช ี ้ แจงสร ้ างความร ู ้ ความเข ้ า ใจต่อ
ผู ้ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการนำเสนอเอกสารการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง  ที่กำหนดให้แสดงไฟล์  PDF และสามารถ
เชื ่อมโยงผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
(2) แต่งตั ้งคณะทำงานประเมินาคุณธรรมและความ
โปร่งใสระดับหน่วยงาน  ดึงทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้า
มามีส่วนร่วม 
(3)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แบบวัด OIT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ 
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๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  

คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผบข้อมูล  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.84  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
ใน ๕ ประเด็น คือ  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือ การจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การ

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ ฃ 
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
 
๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น 

๖.๑ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริหาร ให้ดียิ่งขึ้น 
    ๖.๒ ควรมีการเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๖.๓ ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6.4  จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเสนอเอกสารการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง  ที่กำหนดให้แสดงไฟล์  PDF และสามารถเชื่อมโยงผ่าน URL ของหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

6.5 แต่งตั ้งคณะทำงานประเมินาคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วยงาน  ดึงทุกส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

6.6 แตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT เพ่ือเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ 
 

๗. มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
เพื่อเป็นมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้สอดคล้อง

กับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ไฮ ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไปสู่การปฏิบัติ และ
ให้รายงานผลการดำเนินการในทุกระยะเวลา ๖ เดือน                       
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