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คํานํา

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณเพ่ือมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ
สวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

รายงานฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปที่
ผานมา (ป 2562) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตอง
พัฒนาใหดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึงขอเสนอแนะในการ
จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จําสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนขอมูล
ในการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะทองถึงภาพลักษณเชิง
บวกใหหับหนวยงาน และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยใหมีอันดับ และคาคะแนนที่สูงข้ึนตอไป

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เมษายน 2563



1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักรูใหกับ
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและคุณธรรม โดยใชชื่อวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment:
ITA) ไดถูกกําหนดใหเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ถือไดวาเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก และมุงหวังให
หนวยงานภาครัฐไดยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานของตน และมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดมี
การปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานภาครัฐ มีการ
ดําเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ สงผลใหหนวยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

เพ่ือใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment: ITA) ในป พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จึงไดจัดทํารายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐในปที่ผานมา (ป 2562) ประกอบดวย ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็น
ที่จะตองพัฒนาใหดี ข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน ตลอดถึง
ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ขอมูลมาจากระบบ ITAS ป 2562)

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา มีคาคะแนนเทากับ 76.5 คะแนน อยูในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้



เมื่อพิจารณาพบวา ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับ 100 ซึ่งเปนคะแนนที่สูงที่สุด
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับ 94.13 และตัวชี้วัดที่ไดคะแนนที่นอยที่สุดในป พ.ศ. 2562
คือตัวชี้วัดปรับปรุงการทํางาน จากขอมูลสามารถสรุปไดวา จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส



ของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร คือ การปองกันการทุจริต เปนตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการ
ตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินกาเพ่ือปองกันกันการทุจริต ไดแก
เจตจํานงของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือ
สงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของ
หนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได และ จุดออน คือ การปรับปรุง
ระบบการทํางาน เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย
ของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ม า ก ยิ่ ง ข้ึ น  โ ด ย ค ว ร มี ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส
ใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีข้ึนแลวยังควรให
ความสําคัญกับการปรับปรงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมาข้ึนอีกดวย

3. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25692 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดง
ใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี้

3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวา 90) มีดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 เปนคะแนน จากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดาเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.13 เปน
คะแนนจาก การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชน ตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความ
เชื่อมั่น ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.84 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่
เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนา
ไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยมืทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได



วา หนวยงานควรจะมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพ่ือเผยแพรให
บุคลากรภายในไดรับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของราชการของหนวยงานดวยการใชทรัพยสินของราชการ

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.52 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดาเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียมกันการแกไขปญหา
การทุจริต

(5) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.56 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็น ที่เก่ียวของ
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทาแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไป
จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไมเอ้ือประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน ควรใหความสําคัญ กับการเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได

(6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 991.03 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมี
การจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปน
รูปธรรม

3.2 จุดท่ีตองพัฒนา(ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90 จํานวน  4  ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่  9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 74.70 เปนคะแนนจาก

การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก
แผนการใชจายงบประมาณประจาป และการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน
ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็น
ขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน

(2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 56.25 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการ
ดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ



ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจนแก
ผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมี การเรียกรับสินบน
แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซึ่งควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารระ
อยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการ ใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุง
วิธีการและข้ันตอนการทางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงการดําเนินการ

(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 41.23 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงาน
ใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ
ราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะ สะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ

(4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 40.84 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การปรับปรุงระบบ
การทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย

4.ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การแกไขปญหาการทุจริต มีขอเสนอแนะ

ดังนี้  หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการในการปองกันปญหาการ
ทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวังการทจริต รวมถึงนําขอเสนอแนะ
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน มาพัฒนาและปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน

2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร ทํ า ง า น  มี
ขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองมีมาตรการลดข้ันตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ  ณ จุดเดียว (One
Stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้
ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ
พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง



5. ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรบปรุงระบบการทํางาน ซึ่ง
ไดคะแนนเทากับ 40.84 ซึ่งประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุง
ระบบการทํางาน

1.เจาหนาที่ของหนวยงานที่ติดตอมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

44.29

2. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

45.10

3. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินการ/การใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม

49.02

4. หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด

29.29

5. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงดําเนินงาน/การใหบริการ
ใหมีความโปรงใสมากข้ึนมากนอยเพียงใด

36.49

ผลการประเมินชี้ใหเห็นวา สิ่งทีค่วรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือหนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน
ในเรื่องปรับปรุงระบบการทํางาน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึง
การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปด
โอกาสใหผูบริหารหรือผูมาติดตอ ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียของหนวยงาน



6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
ม า ต ร ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ
ก า ร ใ ช
ดุลพินิจ

- จัดทํามาตรการตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือ
หลักเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
-กําหนดบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารทุกระดับ ใหครอบคลุม
ถึงการตรวจสอบ กํากับดูแล
ติดตาม
การปฏิบัติงาน และการใช
ดุลพินิจของผูใตบังคับบัญชา ให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
หลักเกณฑ มาตรฐาน คูมือการ
ปฏิบัติงาน อยางเครงครัด
- วิเคราะหและบริหารความ
เสี่ยงเก่ียวกับการใชดุลพินิจของ
ผูปฏิบัติงาน
และกําหนดระบบ แนวทาง
ปองกัน

1. ผูรับผิดขอบดําเนินการ
จัดทํามาตรการตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจ
2. ผูบริหารประกาศ
หลักเกณฑ หรือมาตรการ
เพ่ือใหเจาหนาที่ และ
บุคคลภายนอกรับทราบ
3. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เผยแพรมาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ บนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงาน

สํานักปลัด ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ม า ต ร ก า ร
เ ผ ย แ พ ร
ข อ มู ล ต อ
สาธารณะ

จัดใหมีชองทางในการบริการ
ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙
ของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ขอมูลที่ตองเปดเผยตอ
สาธารณะตามแนวทางที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
ทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน
และชองทางอ่ืนตามความ
เหมาะสม เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบ

1. ผูรับผิดชอบจัดใหมีขอมูล
เผยแพรตอสาธารณชนบน
เว็บไซตหลักของหนวยงานตาม
แนวทางที่สํานักงาน ป.ป.ช.
โดยกําหนดใหมีชองทางที่
หลากหลายเชน เชน Website
,Instagram , Facebook ฯลฯ
ควรมีชองทางในการแจง
เบาะแสการทุจริต เชน สาย
ดวน หรือชองทางอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม
2. ติดตามและตรวจสอบ

สํานักปลัด
งานธุรการ

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
มาตรการ
-รอบ 3 เดือน
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 9 เดือน
-รอบ 12 เดือน



และสืบคนขอมูลที่ครบถวน
ถูกตอง ทันสมัย ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

สถานะของขอมูลขาวสารให
เปนปจจุบัน

ป ร ะ ก า ศ
เจตจํานงการ
บริ หา ร งาน
ด ว ย ค ว า ม
ซ่ือสัตยสุจริต
อ ย า ง มี
คุณธรรมและ
โปรงใส

ผูบริหารควรแสดงเจตจาํนงหรือ
คํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจรติ โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมมาภบิาลมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไข
การทุจริตประจําปใหชัดเจน

ผูบริหารประกาศจํานงการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตอยางมีคุณธรรมและ
โปรงใส ประจําป 2563

สํานักปลัด รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
มาตรการ
-รอบ 6 เดือน
-รอบ 12 เดือน

ลงชื่อ   วิมล  คําศรีพล ผูจัดทํา
(นางสาววิมล  คําศรีพล)

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


