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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน
การยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ
การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการ
ผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

                                                                            ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

                                                                                                                 ตุลาคม 2563 
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1. หลกัการและเหตผุล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนา เคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก 
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม                                                                            
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององคก์ารบหิารส่วนต าบลหาดนางแกว้ 
อ าเภอกบนิทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลหาด
นางแก้ว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ีโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.54 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  

 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.80 
2 การใช้อ านาจ 98.11 
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.65 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 96.22 
5 การใช้งบประมาณ 94.14 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.92 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.80 
8 การปรับปรุงการท างาน 89.58 
9 การป้องกันการทุจริต 68.75 

10 การเปิดเผยข้อมูล 61.76 
 
สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 98.80 คือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ

หน้าที่ ส่วนที่จะตอ้งพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุดคือ ตังชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
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     3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏบิตัหิน้าที่  

     - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

     - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรอืให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติด
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว 

     - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่ มุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า 

ธุระส่วนตัว และมีความรับผดชอบในหน้าที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงนของตนเองต้องพร้อมรับผิดชอบ 

     - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นๆ 
จากผู้มาตดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต หรือใช้บริการ 

           ตัวชีว้ัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

     - การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้อย่าง
ทั่วถึง 

     - การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตอ้งเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ใช้จ่ายเพ่ือ
ประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรอืพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน 

     - การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตอ้งไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ 

     - การจดัซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจรับได้ไม่เป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

     - การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดย
การตรวจสอบ ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก 

   ตัวชีว้ัดที่ 3 การใช้อ านาจ   

     - ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรมตามต าแหน่งหน้าที่  

     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 

     - การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสเป็นธรรม  
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     - การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือเอือ้ยประโยชน์
ให้กลุ้มหรือพวกพ้อง 

             ตวัชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินค้าทางราชการ 

      - เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือน าไปใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 

      - ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและ
สะดวก 

      - กรณีเจ้ากน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องมีการขออนุยาต
เพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 

      - ตอ้งมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 

       - ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  

       - การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

       - การร้องเรียนของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานเมื่อพบเหน็แนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

    ตวัชี้วัดที่ 6 คณุภาพการด าเนนิงาน 

       - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบอืนข้อมูล 

       - หนว่ยงานต้องมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

     ตัวชี้วดัที่ 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร 

       - การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย มีหลากหลายช่องทาง และ
ข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

       - มีช่องทางในการรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน การให้บริการ 

       - มีการชี้แจงและตอบค าถามเก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

       - มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
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              ตวัชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

        - การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

        - การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีข้ึน 

        - การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 

       - เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนิน การให้บริการให้ดีขึ้น 

       - ปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

     ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผยขอ้มูล 

       - ช่องทางที่ผู้มารับบริการ สามารถรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน(E-Service) 

      ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกนัการทุจริต 

       - การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต มีมาตการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

       - มีการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

       - จัดให้บุคคลภายในดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจบุัน 

    แนวทางในการปฏบิตัิ 

       - ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

       - ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดในทุกภารกิจ 

       - ประกาศแผนการใช้งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ 

       - ก าหนดมาตรการ วางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้เสนองาน 
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        - ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณที่ด าเนินการอยู่เพื่อท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่า       

                 - ควรมกีารมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้ากหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานให้ตรงตามหน้าที่ 

        - ควรจัดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง 

        - ควรมีการเผยแพร่ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างทั่วถึง 

        - จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การก ากับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัต ิ

        - ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบที่จะน าไปปรับปรุงการท างาน     

 

   

  

  

 

 


