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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มิเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป๋าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน า ข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน มาตรการเซิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน การยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ สาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง ๑๐ ตัวช้ีวัด 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) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

 
ส านักปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางศาลา  
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๑. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ซ .) ได้
พัฒนา เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “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 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ศาลา อ าเภอปากพนงั จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.48 คะแนน ซึ่งถือ
ว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดบั C 

เมื่อพิจารณาตามคะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน เท่ากับ
ร้อยละ 89.14 รองลงมาตามล าดับ ตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘8.22 
ตัวช้ีวัด การใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.63 ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างานได้ คะแนน
เท่ากับร้อยละ 84.38 ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘1.41 การใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.70 ตัวช้ีวัด การแก้ไขปญัหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.36 ตัวช้ีวัด
การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.15 ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 59.90 และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.14 คือ การปฏิบัติหน้าที่ 
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เท่ากับร้อยละ 
18.75 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบล

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

๓.1 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไตค้ะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๘0) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.63 เป็นคะแนนจากการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็น  ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์



 

ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น 
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

3.1.2 ตัวช้ีวัดที่ ๔ ปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.38 จากการรับรู้
ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ ท างานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึนรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึนโดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง
พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานให้ดีข้ึนแล้วยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมาก
ข้ึนอีกด้วย 
 

3.1.3 ตัวช้ีวัด ๕  คุณภาพการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.41 จากการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การ
ด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบคุคลหนึง่
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3.1.4 ตัวช้ีวัดที่ ๖ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.70 การรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีและเผยแพร่อย่าง  โปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ ประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า  วัสดุ
อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ  
หน่วยงานตนเองได 

3.1.5 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขการปัญหาการทุจริต โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 78.36 
เป็นคะแนนจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะตอ้ง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรมรวมไปถึง การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการ



 

ทุจริตภายในหน่วยงานรวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

3.1.6 ตัวช้ีวัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
78.15 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหนว่ยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั่งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ ว่าหน่วยงานอาจจะยังไม่มีมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานมี
การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

 ๓.๑.๗ ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 59.90 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งควรเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณซนทราบใน ๔ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 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 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมี 
ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของ หนว่ยงาน 
                          ๓.๒.๓ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75  
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้สาธารณซนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริต ของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้ างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 

                ๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)         
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.81 อยู่ในระดับ B บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไป
ตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและแสดง
ความ ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
โดยสิ่งที่ ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  
การปฏิบัตหิน้าที ่

(๑) การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ (๑) สร้างการรบัรู้ให้ บุคลากรภายใน



 

ปฏิบัติงานมุงผลส าเร็จของงาน  
 (๒) ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

 

หน่วยงาน  
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมสี่วนร่วมในการ ติดตาม
ตรวจสอบงาน  
(๓) มช่ีองทางเพือ่ให้บุคลากร ภายใน 
หน่วยงานสามารถแย้ง เบาะแสทีส่งสัย 
โดยมีมาตรการ คุ้มครองผูร้้องเรียน 

 

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External) อยู่ในระดับ  B  บ่งช้ีให้เห็นว่าประซาซนหรือผู้รับบริการมิความเช่ือมั่นในคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ว่ายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ซัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์องพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น 
ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ พัฒนาส าหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี ้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๘  
การปรับปรงุ 
ระบบการท างาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผูร้ับบรกิาร ผูม้า 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการปรบัปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของ 
หน่วยงาน 
(๒) การปรบัปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบ้ริการ 

เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในการ 
ปรับปรงุการด าเนินงาน การบริการให้ 
เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและข้ึนตอน 
การท างานให้ดีข้ึน 

    
    ๕. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ าสุด คือ  
         ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน เท่ากับร้อยละร้อยละ 18.75  การเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต ของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ดังนี้  
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพฒันา 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทจุริต 

(๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกจิกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน 

 (๒) การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใส
ภายในหน่วยงาน 

ด าเนินการตามมาตรการเพือ่สง่เสรมิ
คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ที่ชัดเจน 

 
             สรุปได้ว่า  ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อใหห้น่วยงานได้คะแนนดีข้ึน  
คือหน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรื่องการทจุริต/การแจง้
เบาะแส ด้านการทจุริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่  โดยหน่วยงานจ้องจัดให้มีกจิกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานมทีัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
และมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  

๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยส์ิน ของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั 
การใช้ทรัพยส์ินซองราชการที่ 
ถูกต้อง 

ส านัก/กองช่าง 
ภายในหน่วยงาน 

รายงานความก้าวหน้า  
และสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(๒) ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การ ป้องกับผล 
ประโยชน์ทบัซอ้น 

ฝึกอบรมพนักงาน หน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับผล 
ประโยชน์ทบัซอ้น 

ส านักปลัด 

(๓) ให้ความรูเ้รื่องการ
ประเมิน คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการ ด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้ เรือ่งการประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

ส านักปลัด 

(๔) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติ,การขอยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ ไปใช้ใน
การปฏิบัตงิาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติ ในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด/ กอง
คลัง 

(๕) การเปิดเผยข้อมลู 
ข้อเท็จจรงิ แก่ผูม้าใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางใน การให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไมเ่รียกร้อง ประโยซน์
อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่และมีการ
จัดท าประกาศ ไม่เรียกรับผลประ
โยซน้หรือ ทรพัย์สินใดๆ 

ส านัก/กองช่าง 
ภายในหน่วยงาน 

 



 

๖) การตรวจสอบและตอ่
อายุ เว็บไซต์ให้ทัน
ก าหนดเวลา พร้อมเผยแพร่
ข้อมูลใหป้ระซาซนทราบ 

ตรวจสอบ และปรบัปรุงเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานให้เป็นปจีจบุัน 

ส านักปลัด 

๗) เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ 
หรือ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรบัปรุง
การด าเนินงาน 

ประซาสัมพันธ์ซ่องทางการ ร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใหบุ้คลากร
และสาธารณซน รับทราบ 

ส านัก/กอง 
ภายในหน่วยงาน 

 
 

๘) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัตงิานรวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพ ของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกบั
เกณฑ์การประเมินและ การท างาน 
(๒) ผู้บริหารเน้นย ้าในที่ประซมุ เรื่อง
ความเป็นธรรมในการ ประเมิน เพือ่
เพิ่มความตระหนัก ใหก้ับหัวหน้างาน 

ส านัก/กอง 
ภายในหน่วยงาน 

 

 


