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ค าน า 
 

                     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTERGRITY 
AND TRANSPARENCY ASSESSMENT-ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีเจตนารมณ์มั่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาล
(GOOG GOVERNACE) ให้ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
                     รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนน จากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฎิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ( 5 ) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) 
คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน ( 9) การเปิดเผย
ข้อมูลและ (10) การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน( Internal) การรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เยภายนอก  (external) และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน (open data ) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้  จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฎิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมมาภิบาลและ
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดัน กลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี  กา รรับรู้การทุจริต                            
(CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
 

 
ส านักปลัด อบต.ควนสตอ 
          ธันวาคม 2562  
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1.หลักการและเหตุผล 

                          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส่และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใส่  ในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (  INTERGRITY AND TRANSPARANCY 
ASSESSMENT) ”ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ ( พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินการโดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น” มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
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                       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 87.88 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ระดับ A  

                         เมื่อพิจารณาตาม ตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
93.75 คะแนน  รองลงมา คือ ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.01  คะแนนตัวชี้วัด 
การปฎิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.04 คะแนน ตัวชี้วัดดารแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 88.91 คะแนน ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.72 
คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.79 คะแนน ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล
ราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.79 คะแนน ตัวชี้วัด ปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.03 คะแนน ตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.88 คะแนน 

                             สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.75 คือ ตัวชี้วัด การ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 คะแนน  ส่วนต่ าสุด  ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.88 คะแนน 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

                            จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่จ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงเห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

                             3.1 จุดแข็ง(ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ) คือ                       

                              (1) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดนรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75
เป็นคะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารชนรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) มาตรการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในในการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใส่และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้

                                (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฎิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน 92.04 คะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฎิบัติงานของบุคลากรของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การปฎิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส่ ปฎิบัติงานหรือด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่ง
ใส่และมีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฎิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการทั่วไปที่รู้จักเป็นการส่วนอย่างเทียมกัน 
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                               (3)ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.01 คะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฎิบัติหน้าที่ การคัดเลือกบุคคลกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฎิบัติ เห็นได้ว่าบุคคลการภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

                               3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ต่ ากว่าร้อยละ 90 ) จ านวน 6 
ตัวชี้วัด                      1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.79 
คะแนน เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฎิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฎิบัติงาน และการ
ให้บริการ(3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส่ในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

                               (2) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.91 คะแนนเป็นคะแนนจาการประเมินการรับรู้ของบุคลาการภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

                              (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.04 
คะแนน เป็นคะแนนจากการรับรู้ของบุคคลกรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ ค่าเดินทางไปราชการฯลฯ   ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลากรภายในมี
ส่วนรวมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

                              (4) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
88.72 คะแนน เป็นคะแนนจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลกรภายในในการน าทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ 
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น าไปให้ผู้อ่ืนและพฤติกรรมในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตให้ชัดเจนและ
สะดวก  เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจัดท าแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฎิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์ของทางราชการของหน่วยงาน 

                              (5) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
79.88 คะแนน เป็นคะแนนจากการรับรู้ของผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่ วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับรู้ รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มี
ส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                              (6) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.39  
คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้มาใช้บริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่าไม่มีการเรียก
รับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานมีคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงาน หรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส่ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

                              (7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.03 
คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานหน่วยงาน ทั้งการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ราชการเข้ามามีส่วนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อสอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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4.ข้อเสนอแนะจาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

                 4.1 ผลการตามตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน( INTERNAL ) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.15 หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า 
หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วน 

บุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง  ในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ    โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1)การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
(2)การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายใน
ทราบ 
(2)เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนรวมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
(3)มีช่องทางให้บุคลกรภายในหน่วยงาน
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

(1)การรับรู้แนวปฎิบัติของหน่วยงาน
ของท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
(2)ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฎิบัติงานในหน่วยงาน 
(3)การขอยืมใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้อย่างถูกต้อง 
(4)การก ากับดูแลและตรวจสอบ การ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน กลุ่ม พวกพ้อง 

(1)สร้างแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(2)มีขั้นตอนการขออนุญาต 
(3)สร้างมาตรการการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
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                  4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EXTERNAL ) ใ น
ส่วนของ EIT มีคะแนน 81.77 อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ 

สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา
คือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร 
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดีขึ้น  อย่างไรก็ดีควรมีประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (1)การปฎิบัติงาน/การให้บริการแก่

ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาก าหนด 
(2)การปฎิบัติ/การให้บริการแก่ท่าน
กับผู้มาติดต่อราชการอ่ืนๆอย่างเท่า
เทียมกันของพนักงาน 
 
 
 

(1)มีขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติงาน/
การให้บริการอย่างขัดเจน 
( 2 ) ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ก่ พนั ก ง า น ใ น
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงการท างาน 
 

(1)เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ/ ผู้
มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน 
( 2 ) ก า รป รั บป รุ ง คุ ณภ า พ ก า ร
ปฎิบัติงาน/การให้บริการ 
 
 

(1)เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส่มีวิธีการและขึ้นตอนการท างานให้
ดีขึ้น 

 

                    4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT  หน่วยงานมีรวม
คะแนน 90.77 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
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ทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้  ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้  อย่างไรก็ดีควรมีประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1)ข้อมูลพื้นฐาน 

-การเปิดเพ่ือสอบทาน
ของข้อมูลการติดต่อ 

(2)การบริหารงาน 
-การเปิดเผยข้อมูล e-service ไม่
ส อดคล้ อ งกั บ ร ายละ เ อี ย ดที่
ก าหนด 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
-การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ไม่
ส อดคล้ อ งกั บ ร ายละ เ อี ย ดที่
ก าหนด 

1.พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 
2 . ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ร ะ บ บ  e-
service ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายละเอียดที่ก าหนด 
3.ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ให้
ส อดคล้ อ งกั บ ร ายละ เ อี ย ดที่
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1.การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 
2.มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 

 

 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่  8  ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.88 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนจาการรับรู้ของผู้มาติดต่อราชการ ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพใน
การสื่อสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

77.56 

หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

76.88 

  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

94.74 

 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบ
ค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

79.16 

 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71.01 
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6. ข้อเสนอแนะในการก าหนดการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1.แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

-รายงานการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้า
และสรุปผลสิ้น
งบประมาณ 

2. ให้ความรู้ เ กี่ ยวกับการป้ องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุมพนั กงาน 
หน่วยงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด  

3.การให้ความรู้ เรื่ องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการ
ด าเนินการหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานภาครัฐผ่านสื่อสั งคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

 

4.การจัดท าประกาศข้อปฎิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ 

มีการจัดท าประกาศข้อปฎิบัติใน
การยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฎิ บั ติ ง า น ใ ห้
บุคคลภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด  

5.การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้
มาติดต่อราชการอย่างตรงไปตรงมา
และมี แนวทางการ ให้ ผู้ ม า ติ ดต่ อ
ราชการอย่างโปร่งใส่ 

จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ ไ ม่ เ รี ย ก ร้ อ ง
ประโยชน์อ่ืนใดในการปฎิบัติหน้าที่
และจัดท าประกาศไม่ เ รี ย ร้ อ ง
ผลประโยชน์ใดๆหรือทรัพย์สิน 

ส านักปลัด  

6.การตรวจสอบและต่ออายุเว็ปไซให้
ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเว็ปไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด  

7.เปิดโอกาสให้ผู้มาใช้บริการ หรือผู้มา
ติดต่อราชการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนรวมในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ร้องเรียน การให้ข้อ เสนอแนะ
เ พ่ือให้บุคลากรและสาธารชน
รับทราบ 

ส านักปลัด  

8.มีการมอบหมาย การปฎิบัติราชการ 
รวมถึงการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฎิบัติ 

1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการท างาน 
2.ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมน้ าหนักให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

 



 

คณะผู้จัดท า 

 
1.นายมานะ ด่านเท่ง                หัวหน้าส านักปลัด                                     คณะท างาน 
2.นายนพดล อุมาจิ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       คณะท างาน 
3.นายบีเซาะ เกปัน                  นักประชาสัมพันธ์                                     คณะท างาน 
4.นางสาวสกาวรัตน์ นาฮัมผล      บุคลากร                                                คณะท างาน 
5.นายนิรุติ หนูจันทร์                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      คณะท างาน 
6.นายมะหมาดยูนัน ก าเนิดผล     นิติกร                                                   คณะท างาน 
7.นายอีซา สุบาโกย                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                           คณะท างาน 
 
 

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


