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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป๋าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า ข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน มาตรการเซิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน การยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) 
การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) 
คุณภาพการด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การ เปิดเผย'
ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มิส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ เผยแพร่ข้อมูล        
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนคร้ังนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินคร้ังนี้จะ
ช่วย สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลคะแนน
ที่ต้องเพ่ิมขึ้น และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ 
ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เซิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ซ.) ได้
พัฒนา เคร่ืองมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน 
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปิจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือ เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ชองหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เช้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.19 คะแนน ซึ่งถือ
ว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B 

เมื่อพิจารณาตามคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน เท่ากับ
ร้อยละ 91.76 รองลงมาตามล าดับ คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
83.42 ตัวชี้วัด การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.49 ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 89.60 ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.05 ,ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘9.74 ,ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.34,
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘9.81,  ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ท างานได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.48 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙1.48 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การ
ปรับปรุงระบบการท างาน ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต เท่ากับร้อยละ 37.50 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละ ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
    ๓.๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙1.76 เป็นคะแนน

จาก การประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการ ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าบุคลากรใน



 

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา ไม่มีการเรียกรับสิ่งของจากผู้มาติดต่อราชการ หรือให้สิ่งของ 
เช่น เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและการคาดหวังการตอบแทน และประการ
ส าคัญ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานมุงผลส าเร็จของงานและพร้อมรับผิดชอบ  

 
   ๓.๑.๓  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.49 เป็นคะแนนจาก

การ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

   ๓.๑.๕ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.05 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริ งจัง โดย
หน่วยงาน มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
        
                      ๓.๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๕๖เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สา
ธารณซนทราบใน ๔ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประซาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ 
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๔) การ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมี 
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน 

สรุปได้ว่า จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางศาลา อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จุดแข็ง คือ
บุคลากรภายในหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ AA ส่วนประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และการเปิดเผยข้อมูลก็เป็นส่วนส าคัญในเชิงปฏิบัติให้คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
    
    

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดทีไ่ตค้ะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘๕) จ านวน ๓ ตัวช้ีวัด คือ 
๓.2.1 ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

83.42.๖๖ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั่งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ



 

ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ ว่าหน่วยงานอาจจะยังไม่มีมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมี
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 ๓.๑.๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.34เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งควรเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณซนทราบใน ๔ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประซาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ 
บริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๔) การ 
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมี 
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของ หน่วยงาน 
                          ๓.๒.๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50  
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้สาธารณซนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริต ของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 

                ๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)         
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.06 อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไป
ตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดง
ความ ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
โดยสิ่งที่ ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๑  
การปฏิบัติหน้าที่ 

(๑) การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานมุงผลส าเร็จของงาน  
 (๒) ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

 

(๑) สร้างการรับรู้ให้ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน  
(๓) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร ภายใน 
หน่วยงานสามารถแย้ง เบาะแสที่สงสัย 
โดยมีมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 



 

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) อยู่ในระดับ  A  บ่งชี้ให้เห็นว่าประซาซนหรือผู้รับบริการมิความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ซัดเจน แก่ผู้ รับบริการอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์องพวกพ้องอยู่ เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งท่ีเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืน 
ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๘  
การปรับปรุง 
ระบบการท างาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของ 
หน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้ 
เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและขึ้นตอน 
การท างานให้ดีขึ้น 

    
    ๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ  
         ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน เท่ากับร้อยละร้อยละ 37.50  การเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต 

(๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน 

 (๒) การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ที่ชัดเจน 

 
             สรุปได้ว่า  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน้  
คือหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเร่ืองการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเร่ืองการทุจริต/การแจ้ง
เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่  โดยหน่วยงานจ้องจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต
และมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  



 

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สิน ของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพย์สินซองราชการที่ 
ถูกต้อง 

ส านัก/กองช่าง 
ภายในหน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การ ป้องกบัผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรมพนักงาน หน่วยงาน
เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักปลัด 

(๓) ให้ความรู้เร่ืองการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้ เร่ืองการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(๔) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติ,การขอยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด/ กอง
คลัง 

(๕) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางใน การให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่เรียกร้อง ประโยซน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติ หน้าที่และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับผลประ
โยซน้หรือ ทรัพย์สินใดๆ 

ส านัก/กองช่าง 
ภายในหน่วยงาน 

 

๖) การตรวจสอบและต่อ
อายุ เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลให้ประซาซนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานให้เป็นปีจจุบัน 

ส านักปลัด 

๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ประซาสัมพันธ์ซ่องทางการ ร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากร
และสาธารณซน รับทราบ 

ส านัก/กอง 
ภายในหน่วยงาน 

 
 

๘) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงานรวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพ ของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและ การท างาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นย ้าในที่ประซุม เร่ือง
ความเป็นธรรมในการ ประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนัก ให้กับหัวหน้างาน 

ส านัก/กอง 
ภายในหน่วยงาน 

 



 

 


