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คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล               
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้             
อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก            
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน              
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ 
และระดับสากล  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่                
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต           
(6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทุกการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ             
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิง
บวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
1.ความเป็นมา  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะ
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่ งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 
 การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินการที่ผ่านมา      
และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1               
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ             
ประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมินกล่าวได้ว่าเป็น  
การประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอันส่งผลให้ เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา         
แฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับ
ทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 
 นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มี
ส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพ่ือนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนคนไทยได้รับ
บริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 
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2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ เกิดการสนับสนุน                 
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)                
นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์             
การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.64 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100     
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.03 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 95 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 93.51 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ        
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.63 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
90.73 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.46 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.34 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.65 และตัวชี้วัด           
การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52  
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สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน           
การทุจริต ส่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ              
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52  

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ใหข้้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการทำงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
          “หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 6 5  อยู่ ใน ระดั บ ที่ ดี  ซึ่ งส อดคล้ อ งและ เป็ น ไป ต ามแผน แม่ บ ท ภ าย ใต้               
ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 93.64 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ IIT : หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 
การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อ i7 และ i12 

    - ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงาน
เท่าที่ควร หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรือ          
อาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน             
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น                 
ช่องทางออนไลน์ (Line , Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

    - ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม 
เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ EIT : หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานใน
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อ e12 และ e14 

   - ประเด็นการปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/           
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา
ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือ                   
จากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ            
ความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  นอกจากนี้ 
หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน 
และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์              
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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   - ประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ 

ข้อเสนอแนะ OIT : หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ควรพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมิน              
ที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ 

    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
    (ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

               - o28 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2564            
*หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต้องระบุว่า “ไม่มี” ห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ” ออก   
 
3.แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ    
 

3.1 ผลเปรียบเทียบการประเมินแต่ละปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ (ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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3.2 ผลประเมินตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

3.3 ผลเปรียบเทียบแต่ละตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จากผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง               
และจุดทีจ่ะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

4.1 จุดแข็ง จำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน

จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.03 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่ วยงานของตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น            
ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

(3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์                 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ                   
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ           
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล            
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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(4 ) ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.51             
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่ วยงานต่อ 
คุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม             
และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์            
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ             
การดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก            
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
ส่งเสริมการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  เพ่ิมมาตรการกำกับติดตามการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล เพ่ิมมาตรการ
ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น  ตลอดจน
กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานว่ามีการติดต่อปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเพ่ิมมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(5) ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.63                
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ไม่ซับซ้อน และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การชี้แจงและตอบข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการ  และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์            
ที่หลากหลายมากขึ้น 
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(6) ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34              
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ            
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต             
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน             
ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

(7) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.56 เป็นคะแนนจาก           
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำใน            
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
บุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ               
พวกพ้อง 

4.2 จุดที่ต้องพัฒนา จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ  
 (1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.65           

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง            
เพ่ือเผยแพร ่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพ่ิมมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ตลอดจนเพ่ิมมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.52 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง             
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่า งคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่ าง ๆ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ            
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น คือ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน               
ทุกช่องทาง รวมทั้งเพ่ิมช่องทางและเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการร้องเรียน ตลอดจนปกป้อง           
ผู้ร้องเรียน  

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.46  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย  ทั้งนี้  สิ่ งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ                  
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุ งพัฒนาการดำเนินงาน/              
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

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

รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางดำเนินการ ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างการรบัรู้เกีย่วกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
3.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรรูจ้ักการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง 
และต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินท่ี       
เป็นเท็จ 

1.จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
2.จัดทำช่องทางในการติดต่อ - 
สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีเพื่อให้บุคลากร
ได้แสดงความคดิเห็น สอบถาม หรือ
ทักท้วงในเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ  
3.พัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และช่องทางการร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้
จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง  
4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ติดต่อ - สอบถามให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้บุคลากรภายใน 

1.บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี
2.บุคลากรภายในหน่วยงานมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ สามารถร้องเรียน           
แจ้งเบาะแส ทักท้วงเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้
สะดวก  
3.บุคลากรในหน่วยงานมีจติสำนึก 
ไม่ทำหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน รูจ้ัก
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ค่า 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 

ตุลาคม 2565 
- 

มกราคม 2566 

ทุกกอง 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางดำเนินการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  หน่วยงานไดร้ับทราบ อย่างทั่วถึง
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น                 
ช่องทางออนไลน์ (Line , 
Facebook) หรือบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
6.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรโดยคำนึงถึงประโยชน ์
ความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรอื
พวกพ้อง 

   

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทำมาตรฐานหรือคูม่ือการ
ให้บริการประชาชนครบ             
ทุกกระบวนงาน 
2.จัดทำมาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน 
3.จัดทำช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นและ
มีความโปร่งใส 
4.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจดัทำแผน 
การวางแผน และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

1.แจ้งสำนัก/กอง จัดทำ/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระกระบวนงาน
และเป็นปจัจุบัน  
2.จัดทำมาตรการใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียมสี่วนร่วม และแจ้งทุกกองทราบ
และถือปฏิบตั ิ
3.ให้ทุกกองจัดทำแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
4.จัดทำช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ 

1.สำนัก/กอง จัดทำ/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระบวนงานและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีสว่น
ร่วมและโดยเคร่งครัด 
3.ทุกกองจัดทำแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
4.บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจดัทำแผน           
การวางแผน และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

ตุลาคม 2565 
- 

มีนาคม 2566 

ทุกกอง 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางดำเนินการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นและ
มีความโปร่งใส 
5.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจดัทำแผน 
การวางแผน และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

5.นำผลแสดงความคดิเห็นของ
ประชาชนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ด้านดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทำคู่มือ/แผ่นพบัขั้นตอนการ
ขออนุญาตใช้ทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 
2.ให้ผู้บังคับบัญชากำกบัดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั          
กลุ่มหรือพวกพ้อง 

1.แจ้งทุกกอง จัดทำ/ปรับปรุง         
คู่มือ/แผ่นพับขั้นตอนการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.ผู้บังคับบญัชาแจ้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานทุกคนให้ทราบ
กระบวนการขั้นตอนการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ทางเว็บไซต์ เครื่องกระจายเสยีง สื่อ
สังคมออนไลน์ ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นตัวแทนในการ
ประชาสมัพันธ์ 
4.เมื่อมีหน่วยงาน/ประชาชน ยืม-
คืนทรัพย์สินของทางราชการของ
หน่วยงาน หรือทรัพย์สินชำรุด/สญู
หาย ให้รายงานผูบ้ังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นทราบโดยเร็ว 
5.ใหผู้้บังคับบญัชาควบคุม กำกับ 

1.ทุกกองจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/
แผ่นพับขัน้ตอนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.บุคลากรภายในหน่วยงานทุก
คนให้ทราบกระบวนการขั้นตอน
การขออนุญาตใช้ทรัพย์สนิของ
ทางราชการ 
3.ได้ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการ
ขออนุญาตใช้ทรัพย์สนิของ           
ทางราชการทางเว็บไซต์              
เครื่องกระจายเสียง สื่อสังคม
ออนไลน์ ประชาสัมพนัธ์ผา่น
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นตัวแทนใน
การประชาสัมพนัธ์เรียบร้อยแล้ว 
 

มกราคม 2565 
– 

มีนาคม 2565 

ทุกกอง 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางดำเนินการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ
ของราชการของหน่วยงานโดย
เคร่งครดัเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่หรอื
พวกพ้อง 

   

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ          
การทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชนครบ      
ทุกกระบวนงาน 
2.จัดทำช่องทางเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วม/แสดงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความ
โปร่งใส 
3.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการในการจัดทำ
แผน การวางแผน และการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

1.แจ้งสำนัก/กอง จัดทำ/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระกระบวนงาน
และเป็นปัจจุบนั  
2.ให้ทุกกองจัดทำแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏบิัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
3.จัดทำช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี
ส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็นเพือ่
ปรับปรุงพฒันาการดำเนินงาน/        
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
และมีความโปร่งใส 
4.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดทำแผน 
การวางแผน และการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1.สำนัก/กอง จัดทำ/ปรบัปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระกระบวนงาน
และเป็นปัจจุบนั 
2.ทุกกองจัดทำแผนผงัการ                 
ลดขั้นตอนการปฏบิัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
3.บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดทำแผน           
การวางแผน และการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
4.นำผลแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ด้านดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

ตุลาคม 2564 
-  

มีนาคม 2565 

ทุกกอง 
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