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เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 รวมทั้งยุทศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ..2560-2564)ได้ให้ความส าคัญต่อการต่อต้าน
ทุจริต และให้ภาคราชการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จึงได้จัดท านโยบาย
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กร
และบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควยคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเปน็การยกระดับให้การประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินการของภาครัฐเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงาน 
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ 

 ดังนี้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธ์
ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จึงขอก าหนดนโยบาย/มาตรการเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ดังนี้ 
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ค านิยามตามนโยบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือผู้อ่ืน  

คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบของ
เอกสาร ข้อมูล เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลยกเว้นการ กระท าอันเป็นการ ให้
ได้มาหรือรักษาไว้ ซึ่งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเองพวกพ้อง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงการกระท าท่ีขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และ กฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชนกลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอ่ืน
ใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องเวน้
แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระท าได้ หลักทั่วไป
ของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระท า
การอ่ืนใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอ านาจ
ของ กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึง
ต้อง มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกา
คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน

บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีท่ีอาจสุ่ม
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่  เป็นต้น  
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๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 

รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุก รูปแบบ 
 ๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่อน 
ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้ 
บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ  

๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้ 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ 
ก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

๖. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับ โทษ 
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือ รับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ ประวิง
การกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตาม ที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต  

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ 
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะ
มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต
และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

 ๙. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้และส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม  ซื่อสัตย์และความโปร่งใส โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้  

๑. การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน  
๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ปิด

ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น การปิดประกาศ ณ 
หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อ ต่างๆ เช่น เว็ปไซด์เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล  

๔. การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน  เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริตที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานฯ 
เช่น พบเห็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ  อบต. ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทห้างร้าน ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตาม
ระเบียบปฏิบัติของทาง ราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระท า
ผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ข้าราชการส วนท้องถิ่น สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ 
 
    ช่องทางการร้องเรียน  

 โทรศัพท์ เบอร์ ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖ 
 ร้องเรียนโดยตรงผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
 ทางเว็บไซต์ อบต.ขนงพระ  http://www.khanongpra.go.th/index.php 
 ทาง Facebook อบต.ขนงพระ https://www.facebook.com/khanongpra  

      

 ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในส านักงานฯมี
ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือกระท าการสิ่งต่างๆ แนวทางปฏิบัติโดย  

๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง  

๒.  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการ ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ  

๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบและสมารถตรวจสอบความ รับผิดชอบ
ต่อบุคคลหรือกระท าสิ่งต่างๆ 

http://www.khanongpra.go.th/index.php
https://www.facebook.com/khanongpra
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ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) ยึดมั่นและสนับสนุน
ให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติโดย 

๑. การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน   

 ไม่เลือกปฏิบัติ  

 ไม่เหน็แก่พวกพ้อง  

 ไม่รับเรียกสินบน  

  ไม่ใช้ต าแหน่งหาประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ 
๒. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ 

ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
๓. ยึดหลักการบริหารราชกิจตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
ปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กลายเป็น
ระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้องแนวทางปฏิบัติโดย 

๑.  สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มกีารปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
๒. มีการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  

 บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและส านึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ 
มอบหมาย  

 สร้างส านึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ 
เป็นหลัก  

๓. เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้  

 ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้นของการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร  

 การสร้างความรวดเร็วในการท างาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็ว ใน 
การให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ 

 การเปิดใจรับค าวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 
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 นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการรับส่ง
ข่าวสารต่างๆ และการน าเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความรู้หรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจ
ข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและน า ไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ทั้งเรื่อง มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมใดๆโดยมี แนวทางปฏิบัติดังนี้  
๑. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้  

๑.๑ ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน  
๑.๒ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน  
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback) 
๑.๔ มีการประชุม (Meeting)  
๑.๕ ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความส าคัญ และมีผลต่อแผนงาน
โครงการของส านักงานอย่างไร เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

๒. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังนี้  
๒.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรขอค าแนะน าจากหัวหน้างาน 
๒.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ  
๒.๓ จดัให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในส านักงานฯ  
๒.๔ จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ 

 ๓. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงานเดียวกัน หรือ ในระดบั
เดียวกัน จะมีความเป็นมิตรกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีข้ึน ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน 
และยังเป็นช่องทางในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้
เห็นโอกาสต่างๆ มากข้ึน  
๔. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนกส่วนงานและข้ามระดับ เพ่ือ
สร้างการท างานที่บูรณาการ เอ้ือต่อการท างานภายในส านักงานฯให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระถือปฏิบัติตามเจตจ านง
ดังกล่าวนี้โดย ครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการทาง
วินัยต่อไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและตอบสนอง
ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวก แก่ประชาชน เพ่ือสร้าง ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนงพระ 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 



มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 หนา้ 9 

 

 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  

๑ เมษายน 25๖๔ 
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนง
พระอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๔๘ คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  C 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๓  รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๐๗  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐.๓๖ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๔๑ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๖.๘๙   ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๒๑ 
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๙๒ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๗๐.๔๒ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๘.๗๕ และตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๖.๕๖  

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๓ คือ  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 
๖๖.๕๖ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให ้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน ๑ ตัวช้ีวัด คือ  
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(1) ตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๓  เป็นคะแนนโดยตัวชี้วัดที่  ๓ การใช้อ านาจจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่
อาจเกิดจากการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕  ) จ านวน ๙ ตัวช้ีวัด คือ  

(๑) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๐๗  เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริตเป็นคะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๓๖ จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
จนส่งผลให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง 

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๔๑  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือ น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(๔ ) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๖.๘๙  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควร
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รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

( ๕ ) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๒๑ เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานจะจัดท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๖) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๙๒  เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานได้ให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได้ 

(๗) ตัวชี้วัดที่ ๘  การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐.๔๒  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อมีความโปร่งใสและให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย 

(๘) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๘.๗๕ เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
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การ ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง 

(๙) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๖.๕๖ จากการประเมิน
การ รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ 
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ 
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระ
อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘๐.๓๖ อยู่ในระดับดี (B) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  

(๑) การให้บริการผู้มาติดต่อราชการให้
เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลา 

(๑) สร้างมาตรฐานให้เป็นไปตามข้ันตอน
ลดระยะเวลาในการบริการ 

(๒) การปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมทุกคน 

(๒) สร้างกฎเกณฑ์ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 

(๓) พฤติกรรมการในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

(๓) ปรับแนวคิดของบุคลากรให้
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ถูกต้อง 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ 
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 
  
  

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ (๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๓) การจัดซื้อ/จัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ  

(๓) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้มี
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

(๔) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในกร
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๔) การเปิดช่องทางการตรวจสอบผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

  
  

(๑)ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

(๑) จัดท าขั้นตอนให้ถูกต้องและสามารถ
น าไปใช้งานได้จริงในหน่วยงาน   

(๒) การยืม-คืนทรัพย์สินของราชการ  (๒ ) ติดตามการคืน-การยืม  

(๓)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

(๔) การก ากับ ตรวจสอบ ดูแลทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกันการน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตน  

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบการดูแล
ทรัพย์สินของทุกกอง  

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต 
  
  
  

(๑)แนวทางของผู้บริหารในการให้
ความส าคัญของการแก้ไขปัญหา  

(๑) สร้างแนวทางให้ผู้บริหารรับทราบ   

(๒) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน  

(๒ ) ติดตามหรือลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามหลักเกณฑ์  

(๓)แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน  

(๓) สร้างมาตรการการหรือเฝ้าระวังให้
เป็นแบบอย่างกับหน่วยงาน  

(๔) การตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือป้องกันการทุจริต  

(๔) ติดตามผลการตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอก 

(๕) แนวโน้มในอนาคตของการทุจริตที่
จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน  

(๕) สร้างหลักเกณฑ์/แนวทาง/ข้อปฏิบัติ
ให้หน่วยงาน 

 

 

 



มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 หนา้ 15 

 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 75.8 อยู่ในระดับ (C ) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็
ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

  

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน 

(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่า 
เทียมกันของพนักงาน 

(๒)  สร้างจิตส านึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

(๓) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 

(๓)  เปิดเผยข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบ 
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

(๔)การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ 

(๔)สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่เข้า
มารับบริการ 

(๕) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

(๕)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีใจ
ให้บริการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
  
  

(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายละไม่
ซับซ้อน 

(๑) น าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

(๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน (๒) เปิดช่องทางการติดต่อการให้บริการ
มากขึ้นเพ่ือไขข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการ 

(๓) มีการตอบค าถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 

(๓) น าข้อมูลขึ้นระบบออนไลน์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได้ 
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๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.8 
อยู่ในระดับ (C ) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบันแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ
ด าเนินงานในด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
  

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเพ่ือสอบทาน
ของข้อมูลการติดต่อ 

(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ 

(๒) การบริการ การเปิดเผยข้อมูลผ่าน 
E-sevice ไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่ก าหนด 

(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service 
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
ก าหนด 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ 
การท างาน 
  

  
  

(๑) มีการปรับปรุงการคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส 

(๒) มีการปรับปรุงการข้ันตอนการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 

(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ต้องการ
ให้ด าเนินงาน 

(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา 
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 

(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสารมารถตรวจสอบข้อมูลที่สงสัย
แก่หน่วยงานได้ 

(๔) มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใส 

(๔) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แจ้งคู่มือ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

  

(๓) การบริหารเงินงบประมาณ การ
เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงาน
พัสดุ ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ก าหนด 

(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ 
ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต  

  

(๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต (๑) เผยแพร่มาตรการการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ทุกคนในองค์กรทราบ
และให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

(๒) มาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 


