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ค าน า 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังใหห้น่วยงานภาครัฐ
ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมลลลลการประเมิน รวมทังงข้อเสนอแนะ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันการทุจริต รวมทังงสะท้อนถึง
ความตังงใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ให้
เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะทังงในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ลลการประเมินและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนีง ประกอบด้วยลลคะแนนจากตัวชีงวัดทังง 10 ตัวชีงวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้งบประมาณ (3) 
การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเลยข้อมลล และ(10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินการประเมินลลจากการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External) และการเลยแพร่ข้อมลลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งลลคะแนนครังงนีงจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  กองวิชาการและแลนงาน  เทศบาลต าบลริมปิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลลการประเมินครังงนีงจะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้กรอบธรรมาภบิาล และ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการลลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งลลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรล้การทุจริต(Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและลลคะแนนท่ีดียิ่งขึงนต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปัจจุบันการ
ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ได้ถลกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
ถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐให้เป็น”
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภารรัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบลลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อยา่งเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอเมือง 
ล าพูน จังหวัดล าพูน  
  ลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอ
เมืองล าพลน  จังหวัดล าพลน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.23 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ AA 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชีงวัดพบว่า ตัวชีงวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ตัวชีงวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.42 ตัวชีงวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.93 ตัวชีงวัดการเปิดเลยข้อมลล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 ตัวชีงวัดการปรับปรุงการ
ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.23 ตัวชีงวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.50 ตัวชีงวัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.78 ตัวชีงวัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.36 ตัวชีงวัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.81 และตัวชีงวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.81  
  สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสลงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชีงวัดท่ี 10 การป้องกัน
การทุจริต ส่วนจุดอ่อน/ข้อบกพร่องท่ีต้องพฒันาเนื่องจากได้คะแนนต่ าท่ีสุด คือ ตัวชีงวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลริมปิง  อ าเภอ 

เมืองล าพลน  จังหวัดล าพลน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีลลการวิเคราะห์ข้อมลลในแต่ละตัวชีงวัดท่ีแสดงให้
เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ท่ีจะต้องพฒันา ดังต่อไปนีง 

3.1 จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จ านวน  6 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวชีงวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็น 

คะแนนจากการเลยแพร่ข้อมลลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเลยการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของลล้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ



แลนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเลยแพร่ข้อมลลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานในการป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน 

(2) ตัวชีงวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพในการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.42 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อ หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเลยแพร่ข้อมลลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องลลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมลลท่ีสาธารณชนท่ีควร
รับทราบ รวมทังงการจัดให้มีช่องทางให้ลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อ หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนีงหน่วยงานควรสร้างการรับรล้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางการให้ลล้
มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารกับ
ลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อ หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ตัวชีงวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.93 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อ หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักการตามมาตรฐาน ขังนตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือลล้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขังนตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมลลท่ีชัดเจนแก่ลล้รับบริการ 
ไม่น าลลประโยชน์ของพวกพ้องอยล่เหนือลลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

(4) ตัวชีงวัดท่ี 9 การเปิดเลยข้อมลล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 เป็น 
คะแนนจากการประเมินจากการเลยแพร่ข้อมลลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเลยข้อมลลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมลลพืงนฐาน ได้แก่ ข้อมลลพืงนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมลล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แลนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แลนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซืงอจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเลยแพร่ข้อมลลในประเด็นข้างตนแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

(5) ตัวชีงวัดท่ี 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.23 เป็น 
คะแนนจากการประเมินจากการรับรล้ของลล้รับบริการ ลล้มาติดต่อหรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทังงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
และกระบวนการท างานของหนว่ยงานให้ดียิ่งขึงน รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึงน ซึ่งหน่วยงานควรมกีระบวนการเปิดโอกาสให้ลล้รับบริการหรือลล้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
 
 



(6) ตัวชีงวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.50 เป็น 
คะแนนจากการประเมินจากการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขังนตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึงนในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ลล้มาติดต่อท่ัวไปกับลล้มาติดต่อท่ีรล้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 95) จ านวน  4 
ตัวชี้วัด คือ  

(1) ตัวชีงวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.78 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหนว่ยงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของลล้บริหารสลงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การจัดท าแลนปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรลปธรรม 

(2) ตัวชีงวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.36 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตังงแต่การจัดท าแลนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการเลยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอืงอ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซืงอจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

(3) ตัวชีงวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.81 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของลล้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินลลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

(4) ตัวชีงวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.81 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ลล้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทังงการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหนว่ยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนญุาตท่ีชัดเจนและสะดวก  

4. ข้อเสนอแนะจาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.1 ลลการประเมินตามแบบวัดการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การใช้ทรัพยากรของ 

ราชการ มีข้อเสนอแนะ ดังนีง หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชีงวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(1) การรับรล้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 

(2) ขังนตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

(3) การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างถลกต้อง 

(4) การก ากับดลแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(1) จัดท าข้อตกลงหรือประกาศ
ให้บุคลากรทราบถึงนโยบาย
การไม่น าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว 

(2) จัดท าประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบ
ให้ชัดเจน 
 

 
4.2 ลลการประเมินตามแบบวัดการรับรล้ของลล้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุง 

ระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะ ดังนีง หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขังนตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชีงวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ลล้รับบริการ ลล้มา
ติดต่อหรือลลม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 

(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

(1) ต้องมีมาตรการลดขังนตอนใน
การให้บริการ 

(2) การให้บริการ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

(3) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
(4) เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
 
 
 



4.3 ลลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเลยข้อมลลสาธารณะ(OIT) การเปิดเลยข้อมลล 
หน่วยงานต้องจัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้องน าข้อมลลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมลลพืงนฐานขององค์กร แลน
ด าเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมท่ีจะเลยแพร่ข้อมลลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ลล้รับบริการ 
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานล่านช่องทางเว็บไซต์ได้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชีงวัดท่ี 9 การเปิดเลยข้อมลล (1) ข้อมลลพืงนฐาน 

     -ข้อมลลพืงนฐาน 
      -ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      -การปฏิสัมพันธ์ข้อมลล 
(2) การบริหารงาน 

-การด าเนินงาน 
-การปฏิบัติงาน 
-การให้บริการ 

(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
-แลนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
-การจัดซืงอจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

 (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 (5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
     -การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
     -การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 
      

(1) จัดท าเว็บไซต์องค์กร โดยต้อง
น าข้อมลลต่าง ๆ ลงให้
ครบถ้วน เช่น ข้อมลลพืงนฐาน
ขององค์กร แลนด าเนินงาน 
งบประมาณ บุคลากร 
โครงการและกิจกรรม  

(2) มีการตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมท่ีจะเลยแพร่ข้อมลลให้
ประชาชนทราบ  

(3) มีการจัดช่องทาง E-SERVICE 
ให้แก่ลล้รับบริการ สามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงานล่านช่องทาง
เว็บไซต์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสดุ คือ ตัวชีงวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.81 ซึ่งประเมินจากการรับรล้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนีง 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชีงวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(1) บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการเอาทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  

96.00 

(2) ขังนตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

77.97 

(3) กรณีท่ีต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถลกต้องมากน้อยเพียงใด 

76.97 

(4) บุคคลภายนอกหรือภาค  
เอกชนมีการน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถลกต้องจากหน่วยงานของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

92.97 

(5) ท่านรล้แนวปฏิบัติของหน่วย  
งานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถลกต้อง
มากน้อยเพียงใด 

83.00 
 

(6) หน่วยงานของท่านมีการ 
ก ากับดลแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมาก
น้อยเพียงใด 

75.94 

ลลการประเมินข้างต้น ชีงให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึงน คือ หน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึงนในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยหน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถลกต้อง 
 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถลกต้อง 

กองวิชาการฯ/ 
กองคลัง 

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปลล 
ณ สิงนปี 
งบประมาณ 

(2) ให้ความรล้เก่ียวกับการป้องกัน
ลลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมให้ความรล้หรือประชุมบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือให้ความรล้เร่ืองเก่ียวกับ
ลลประโยชน์ทับซ้อน 

กองวิชาการฯ/
ส านักปลัด 

(3) ให้ความรล้เร่ืองการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

รณรงค์ให้ความรล้เร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

กองวิชาการฯ 

(4) การจัดท าประกาศข้อ 
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

จัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 

กองวิชาการฯ/
กองคลัง 

(5) การเปิดเลยข้อมลล 
ข้อเท็จจริงแก่ลล้มาใช้บริการอย่าง
ถลกต้อง ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ลล้มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อ่ืนใดใน
การปฏิบัติหน้าท่ี และมีการจัดท าประกาศไม่
เรียกรับลลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

กองวิชาการฯ 
 

(6) การตรวจสอบและต่ออายุ 
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมท่ี
จะเลยแพร่ข้อมลลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

กองวิชาการฯ 

(7) เปิดโอกาสให้ลล้รับบริการ  
หรือลล้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้บุคลากรและ
สาธารณชนได้รับทราบ 

กองวิชาการฯ 
 

(8) มีการมอบหมายงาน การ 
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินลล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับเกณฑ์
การประเมินและการท างาน 
2. ลล้บริหารเน้นยง าในท่ีประชุมเร่ืองความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก
ให้กับหัวหน้างาน 
 

ทุกกอง 

 


