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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลเมืองบางกรวย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
************************** 

 
คำนำ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Tranparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 งานสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ทุกส่วนงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานต่อไป 
 
 
          งานสารสนเทศ 
        กุมภาพันธ์ 2564 
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1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  ได้

พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)”ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย โดย
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.68 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับ B 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี ้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
100.00 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.62  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  83.89  ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  83.37  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.49  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  81.44  
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.52  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ  79.06  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  70.99  และตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  65.96 
  สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100.00 คือตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต ส่วนจุดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้เท่ากับร้อยละ 
65.96 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 เป็น
คะแนนจากการการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริม
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ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้
ความสำคัญต่อผลการประเมินเพ่ือนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 86.62 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ 
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงินทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื ่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.89 เป็นคะแนนจากการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด
การแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 83.37 เป็นคะแนน
จากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 82.49 เป็นคะแนนจาก
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้
ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 81.44 เป็น
คะแนนจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวม
ไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตใน
หน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายใน 
หน่วยงานรวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.52 เป็น
คะแนนจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกนอกจากนี้  
หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

(6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.06 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว ประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานการปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การ
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
  (7) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 70.99 เป็นคะแนน
จากการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
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รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการหรือผู ้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี ้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
อีกด้วย 
  (8) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 65.96 เป็นคะแนน
จากการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
การดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้
มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู ้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานด้วย ซึ ่งสะท้อนถึงการสื ่อสารกับ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

  4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.79 อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานพอสมควร โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไร
ก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้
งบประมาณ 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงาน 
(2) หน่วยงานใช้จ่าย
งบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นความคุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว้  
(3) หน่วยงานเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
ประเด็นสามารถสอบถาม 
ทักท้วง หรือร้องเรียน 

(1) บุคลากรขาดการรับรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ยังไม่ตรง
วัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(3) ขาดการเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
สอบถาม ทักท้วงและ
ร้องเรียนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สร้างการรับรู้และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับ
การตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทำรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่าง
สม่ำเสมอ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อำนาจ 

(1) ได้รับมอบหมายงานตาม
ตำแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
(2) ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง 
(3) ผู้บังคับบัญชามีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

(1) การมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นธรรม 
(2) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างไมถู่กต้อง 
(3) ผู้บังคับบัญชามีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างไมเ่ป็น
ธรรม 

ควรจัดทำรายละเอียด
ของตำแหน่งงาน (job 
description) และ
เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(1) ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
มีความสะดวก 
(2) ถ้าต้องมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงาน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 
(3) แนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
(4) มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

(1) ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานยังขาดความ
สะดวก 
(2) การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ยังมี
การขออนุญาตไมถู่กต้อง 
(3) ขาดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 
(4) ขาดการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

สร้างการรับรู้และจัดทำ
คู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน 
และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 

(1) ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานได้รับการแก้ไข 
(3) มีการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริตและ
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต 
(4) มีการนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน

(1) ขาดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
(2) ขาดการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต
และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ
ทุจริต 
(3) ยังไม่มกีารนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ

ควรจัดทำมาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และการติดตาม
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
และภายนอกไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
(5) หากพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงาน
สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 
สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการ
ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

ทั้งภายในและภายนอกมา
ปรับปรุงการทำงาน  
(4) การร้องเรียนและส่ง
หลักฐานยังขาดความสะดวก 
ยังไมส่ามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ และไม่มั่นใจว่าจะ
มีการดำเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา และไมม่ั่นใจว่า
จะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง 

ตรวจสอบการทำงาน
ของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่
ในระดับคะแนน 73.44 อยู่ในระบดับ C ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(1) เจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไป
ตามข้ันตอนที่กำหนดหรือ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
(2) เจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ 
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่า
เทียมกัน 
(3) เจ้าหน้าที่ท่ีติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล 
(4) หน่วยงานที่ติดต่อ มีการ
ดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 

(1) เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงาน/
ยังให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 
(2) ขาดความเท่าเทียมในการ
ให้บริการกับผู้มาติดต่อ 
(3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการยังขาด
ความตรงไปตรงมา หรือยังมี
การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
(4) การดำเนินงานยังขาดการ
คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

ควรประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
งานด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนา
เพ่ิมพูนทักษะและ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูล มี
ลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน หรือมีช่องทาง
หลากหลาย 
(2) หน่วยงานที่ติดต่อ มีการ
เผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 
(3) หน่วยงานที่ติดต่อ มี
ช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 
(4) หน่วยงานที่ติดต่อ มีการ
ชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
(5) หน่วยงานที่ติดต่อ มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1) การเผยแพร่ข้อมูลมี
ลักษณะเข้าถึงยาก มีความ
ซับซ้อน หรือมีช่องทางที่ไม่
หลากหลาย 
(2) ขาดการเผยแพร่ผลงาน
หรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน 
(3) ขาดช่องทางรับฟังคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 
(4) ไม่มีการชี้แจงหรือตอบ
คำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือมี
แต่ไม่ชัดเจน 
(5) ขาดช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ 

ควรจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงการ
ทำงาน 

(1) เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น 
(2) หน่วยงานมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้น 
(3) หน่วยงานที่มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 
(4) หน่วยงานเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ

(1) ขาดการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
(2) ขาดการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการ 
(3) ขาดการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4) ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

ควรสร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากร
เพ่ือร่วมกันทบทวน
ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คำแนะนำ
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ
ได้โดยสะดวก 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
(5) หน่วยงานมีการปรับปรุง
การดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึน้ 

(5) ขาดการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน 

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับคะแนน 
90.91 อยู่ในระดับ A ชี้ให้เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการ
ดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงิน
งบประมาณ 
(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความ
โปร่งใส 

(1) ขาดช่องทาง Q&A 
ต้องแสดงช่องทางที่
สามารถสื่อสารในลักษณะ
การถามตอบผ่านหน้า
เว็บไซต์หลักได้เลย 
(2) ขาดแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
(3) ขาดสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
(4) ขาดช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
(5) ขาดข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 

(1) ควรให้มีช่องทาง Q&A 
ที่สามารถสื่อสารในลักษณะ
การถามตอบผ่านหน้า
เว็บไซต์หลักได้เลย 
(2) ควรแสดงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณภาพรวม
ของปีงบประมาณ 
(3) ควรแสดงข้อมูลสรุปผล
ให้ครบทุกเดือนตลอด
ปีงบประมาณ 
(4) ควรแสดงช่องทางการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการ
ทุจริตโดยเฉพาะเนื่องจากมี
เงื่อนไขเรื่องชั้นความลับ
ของข้อมูล 
(5) ควรแสดงข้อมูลสถิติ
ของปีงบประมาณท่ีประเมิน 

ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  10 
การป้องกันการ
ทุจริต 

(1 )  การดำ เน ินการเ พ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเ พ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ไม่พบข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อน 

ไม่มีประเด็นที่ควรพัฒนา 

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 65.96 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 7  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน หรือมีช่องทางหลากหลาย 
มากน้อยเพียงใด 

72.58 

(2) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ 
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย 
เพียงใด 

78.94 

(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม ่

48.08 

(4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง 
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

74.42 

(5) หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีช ่องทางให้ผ ู ้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

55.77 

  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ ้น คือ 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน โดยหน่วยงานอาจฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน หรือกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะที่
ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานควรจะมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลเมืองบางกรวย จาก 
3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
การให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้  
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1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  

3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่าย
และสะดวก  

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้  

1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง  

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู ้บริหารและ
บุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากรผู ้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื ่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 


