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ค ำน ำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล               
ผลการ ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง 
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้าน               
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน              
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติ 
และระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้ 
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้             
ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการทุกการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ              
ประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1.ความเป็นมา  
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก            
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนด               
เป็นกลยุทธ์ ท่ีส า คัญของยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3                   
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้อง
ด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ไ ด้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้ เกิดการสนับสนุน                 
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์
ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)                
น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์             
การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะ
การทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ 
ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 63.84 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน 
ระดับ D เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.15 รองลงมา
คือ ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.04 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร           
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.61 ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.63 ตัวช้ีวัดการใช้           
อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.46 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.46  ตัวช้ีวัด
การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.17 ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 66.37 ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.51 และตัวช้ีวัด               
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 83.15 คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 
ส่วนท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับ              
ร้อยละ 18.75 

ท้ังนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการท างานของหน่วยงาน ดังนี้ 
            - ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT ตัวช้ีวัดท่ีควรพัฒนา คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ                   
โดยหน่วยงานควรมีการสร้างความรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น              
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการท่ีถูกต้องรวมถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
             - ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT ตัวช้ีวัดท่ีควรพัฒนา คือ การปรับปรุงระบบการท างาน               
โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงานและ                    
การให้บริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและการการให้บริการของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานควรให้ความส าคัญ                   
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
              - ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงานและหน่วยงานควรมีการ
ก าหนดมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อแสดงถึงความพยายามท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดท่ีควรพัฒนามีดังต่อไปนี้ 
               (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่  

1) ข้อมูลพื้นฐาน ด้านข้อมูลพื้นฐานและการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2) การบริหารงาน ด้านแผนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงาน  
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3) การบริหารเงินงบประมาณ ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เป็นต้น 
               (2) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ใน 2 ประเด็นได้แก่  

1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  

2) ในด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นต้น 
- ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 

            หน่วยงานมีประเด็นควรพัฒนา คือ หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร             
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เช่น การเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียง หรือประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ ง ใสขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลสระขวัญ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดท่ีเป็น
ข้อบกพร่อง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.15 เป็นคะแนน  

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม 
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น            
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัว                
อย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.04              
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ี
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียก
รับสินบน อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ ควรพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงาน
ให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
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3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.61                  

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพ การส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ              
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล 
สงสัยได้อย่างชัดเจน  

(2) ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.63 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิ สัมพันธ์ข้อมูล (2)การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบั ติงาน และการให้บริการ               
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ              
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส           
ให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.46 เป็นคะแนนจาก           
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์              
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  

(4) ตัวท่ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.46 เป็นคะแนน
จากการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี 
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ            
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง  ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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(5) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.17   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ         
การปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น คือ การเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา              
การด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความโปร่งใส 

(6) ตัวช้ีวัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.37              
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ             
หน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
เห็นได้ว่าควรทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ                   
การด าเนินงานตามแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ 
หน่วยงาน ท่ีจะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลกร 
ภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมท้ังหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้า 
ระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก ท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

(7) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 65.51               
เป็น คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็น     
ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง 
หรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายใน  หน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและ
สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้องเพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3.3 จุดที่เป็นข้อบกพร่องและต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 18.75 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์           
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ได้แก่ การประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายใน  เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต แสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
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รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระขวัญ อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
******************************** 

รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 : การปฏิบัติหน้าท่ี                      
     การปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ี
รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

1.จัดท ามาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
2.จัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.ผู้อ านวยการกอง
ควบคุมก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในการให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน 

1.ส านักงานปลัดจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วมและแจ้งทุกกองทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.ส านักงานปลัดจัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ให้
ทุกกองทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.แจ้งทุกกองจัดท าบัตรคิว ก่อน-หลัง 
เพื่อลดปัญหาการให้บริการแก่บุคคลท่ี
รู้จักเป็นการส่วนตัว 
4.ผู้อ านวยการกองควบคุมก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการทุก 
คนอย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักงานปลัดและ
กองทุกกอง 

1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วม 
2.ทุกกองจัดท าบัตรคิว ก่อน-หลัง 
เพื่อลดปัญหาการให้บริการแก่บุคคล
ท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว ให้บริการแก่            
ผู้มาติดต่อราชการทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.2  ตัวที่วัดท่ี 2 : การใช้งบประมาณ  
       การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 

1.จัดท ามาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
2.จัดท าช่องทางท่ี
หลากหลายให้ประชาชน
สามารถแจ้งข้อร้องเรียน/
ทักท้วงเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
3.แต่งต้ังบุคคลภายนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
เพื่อตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
 

1.ส านักงานปลัดจัดท ามาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและแจ้งทุกกองทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.จัดท าช่องทางให้ประชาชนสามารถ
แจ้งข้อร้องเรียน/ทักท้วงเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
3.แต่งต้ังบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 
2.บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3.ประชาชนสามารถแจ้งข้อ
ร้องเรียน/ทักท้วงเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานได้ทุก
ช่องทาง 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.3 ตัวชี้วัดท่ี 3 : การใช้อ านาจ  
    การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม 
 
 

1.จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
2.จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก           
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
3.เชิญบุคคลภายนอกร่วม
เป็นคณะกรรมการในการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม 
 

1.ส านักงานปลัด จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและแจ้งทุก
กองทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.ส านั ก ง านป ลัด จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษา และประชาสัมพันธ์บน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ / ส่ื อ สั ง คมอ อน ไลน์ ขอ ง
หน่วยงาน ป้ายประกาศของหมู่บ้าน 
รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมการศึกษาดูงานหรือการ
ให้ทุนการศึกษาเพื่อให้มีการคัดอย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ส านักงานปลัด 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 
2.การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ห รื อ ก า ร ใ ห้
ทุนการศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
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รายละเอียด 
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1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.4 ตัวช้ีวัดท่ี 4 : การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  
       ขั้ น ตอ นก าร ขอ อนุ ญ าต เ พื่ อ ยื ม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน การก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ ให้มี การน า ไปใ ช้ประโยชน์ ส่วนตัว             
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 
 

1.จัดท าคู่มือ/แผ่นพับ
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ            
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

1.แจ้งส านัก/กอง จัดท า/ปรับปรุง         
คู่มือ/แผ่นพับข้ันตอนการขออนุญาตใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.ผู้บังคับบัญชาแจ้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานทุกคนให้ทราบกระบวนการ
ข้ันตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
3.ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการทางเว็บไซต์ 
เครื่องกระจายเสียง สื่อสังคมออนไลน์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็น
ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ 
4.เมื่อมีหน่วยงาน/ประชาชน ยืม-คืน
ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน 
หรือทรัพย์สินช ารุด/สูญหาย ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทราบโดยเร็ว 
5.ผู้บังคับบัญชาต้องก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว     
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

ทุกกอง 1.ส านัก/กอง จัดท า/ปรับปรุง          
คู่มือ/แผ่นพับข้ันตอนการขออนุญาต
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนให้
ทราบกระบวนการขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3.ได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ
อนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ทางเว็บไซต์ เครื่องกระจายเสียง ส่ือ
สังคมออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 
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1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.5 ตัวที่วัดท่ี 5 : การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 
     ทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินงานตาม
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 

1.ผู้บริหารของหน่วยงาน
ประกาศเจตจ านงสุจริต 
2.ทบทวนนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.เฝ้าระวัง และตรวจสอบ
การทุจริต  
4.น าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบจาก 
ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงานมาปรับปรุงการ 
ท างานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

1.ผู้ บ ริ หา รของห น่วยงานประกาศ
เจตจ านงสุจริตและทบทวนนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.ให้ทุกกองด าเนินการตามแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3.อบรมเจ้าหน้าท่ีด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อ
ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ด้ า นก าร ทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงสร้างความเช่ือมั่น
แก่บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 
4.ผู้อ านวยการกองควบคุม ก ากับดูแลเฝ้า
ระวัง และตรวจสอบการทุจริตภายในกอง 
หากพบเห็นให้รายงานผู้บั งคับบัญชา
ทราบโดยด่วน  
5.จัดท าช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ และ
ด าเนินการการแก้ไขอย่างตรงไปตรงมา 
  

ทุกกอง 1.ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
2.การด าเนินการตามแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
3.การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่
มีเลย  
4.บุคคลกรในหน่วยงานมีจิตส านึก
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงมีความเช่ือมั่นในการร้องเรียน
เ มื่ อ พ บ เ ห็ น ก า ร ทุ จ ริ ต ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 
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1.6 ตัวชี้วัดท่ี 6 : คุณภาพการด าเนินงาน 
     การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการประชาชนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม                
เป็นหลัก 

1.สร้างจิตส านึกให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
การให้บริการประชาชน
โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง 
2.ผู้อ านวยการกองควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
ให้บริการประชาชนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม                
เป็นหลัก 
 

1.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ
ประชาชนโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก              
ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือประโยชน์ของ
ตัวเอง  
2.ผู้อ านวยการกองควบคุมก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการทุก 
คนอย่างเท่าเทียมกัน  

ทุกกอง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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1.7 ตัวชี้วัดท่ี 7 : ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
     การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ เข้าถึงง่าย               
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางท่ีหลากหลาย  
 
 
 

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ใหทุ้กกองมอบหมาย
หน้าท่ีบุคคลกรในสังกัด
รับผิดชอบในการลงข้อมูล
ของกองตัวเองท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ 
3.ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ
ดูแล ติดตาม การเผยแพร่
ข้อมูล พิจารณากล่ันกรอง
ความถูกต้องก่อนลงข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน 
 

1.ส านักงานปลัด จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ ข้ อมู ล ต่ อสาธารณะและ    
แจ้งทุกกองทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
2.ให้ทุกกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกองบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.ให้ ผู้ อ านวยการกองก ากับ ดูแล 
ติดตามการเผยแพร่ ข้อมู ล ให้ เป็น             
ปัจจุบัน พิจารณาก ล่ันกรองความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่บน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ / ส่ื อ สั ง คมอ อน ไลน์ ขอ ง
หน่วยงาน 

ทุกกอง 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ทุกกองด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกองบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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1.8 ตัวช้ีวัดท่ี 8 : การปรับปรุงระบบการ
ท างาน  
     การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความโปร่งใส 

1.จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชน
ครบทุกกระกระบวนงาน 
2.จัดท ามาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
3.จัดท าช่องทางเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม/
แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้นและ
มีความโปร่งใส 
4.แต่งต้ังบุคคลภายนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การจัดท าแผน การ
วางแผน และการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

1.แจ้งส านัก/กอง จัดท า/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระกระบวนงาน
และเป็นปัจจุบัน  
2.จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม และแจ้งทุกกองทราบและ
ถือปฏิบัติ 
3.ให้ทุกกองจัดท าแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
3.จัดท าช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วม/แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้นและมีความ
โปร่งใส 
4.แต่งต้ังบุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดท าแผน การ
วางแผน และการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ทุกกอง 1.ส านัก/กอง จัดท า/ปรับปรุง
มาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
ประชาชนครบทุกกระกระบวนงาน
และเป็นปัจจุบัน 
2.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมและโดยเคร่งครัด 
3.ทุกกองจัดท าแผนผังการ                 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความ
สะดวกในการเข้ารับบริการของ
ประชาชน 
4.บุคคลภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดท าแผน           
การวางแผน และการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
5.น าผลแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้าน
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
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แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น >> 
1.9 ตัวชี้วัดท่ี 9 : การเปิดเผยข้อมูล 
      การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้
รับทราบ 

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ใหทุ้กกองมอบหมาย
หน้าท่ีบุคคลกรในสังกัด
รับผิดชอบในการลงข้อมูล
ของกองตัวเองท่ีเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณะชน
ได้รับทราบ 
3.ให้ผู้อ านวยการกอง
ก ากับดูแล ติดตาม การ
เผยแพร่ข้อมูล พิจารณา
กล่ันกรองความถูกต้อง
ก่อนลงข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์/ส่ือสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน 
 

1.ส านักงานปลัด จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ ข้ อมู ล ต่ อสาธารณะและ    
แจ้งทุกกองทราบและถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
2.ให้ทุกกองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกองบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
3.ให้ ผู้ อ านวยการกองก ากับ ดูแล 
ติดตามการเผยแพร่ ข้อมู ล ให้ เป็น             
ปัจจุบัน พิจารณาก ล่ันกรองความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่บน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ / ส่ื อ สั ง คมอ อน ไลน์ ขอ ง
หน่วยงาน 
 

ทุกกอง 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ทุกกองด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมลูข่าวสารของกองบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

2.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง >> ตัวที่วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
2.1 ด้านการประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 
      ไม่พบข้อมูล การประเมินความเส่ียง
ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณ ,
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3.จัดประชุมเพื่อประเมิน
ความเส่ียงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

1.ส านักงานปลัดจัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ , มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังแจ้งทุก
กองทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.ส านักงานปลัดจัดคู่มือป้องกันกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแจ้งทุกกอง
ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่
เจ้าหน้าท่ี 
3.ประชุมผู้อ านวยการกองทุกกองเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของของหน่วยงาน 
3.ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ติดตาม
และป้องกันการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของกองตัวเอง 
4.ให้ส านักปลัดน าผลการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ , 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยเคร่งครัด 
2.ส านักงานปลัดได้เผยแพร่ผลการ
ประเมินความเส่ียงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

2.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง >> ตัวที่วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
2.2. ด้านการด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงการทุจริต 
      ไม่พบข้อมูล การด าเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง
ของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานท้ังนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.จัดท ามาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดท ามาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
4.ให้ทุกกองจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันการกระท าท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของกองตัวเอง 

1.ส านักงานปลัดจัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ , มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน พร้อมท้ังแจ้งทุก
กองทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.ให้ทุกกองจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกอง
ตัวเอง  
3.ให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ติดตาม
และป้องกันการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของกองตัวเอง 
4.ให้ทุกกองเผยแพร่กิจกรรมเพื่อป้องกัน
การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกอง
ตัวเองบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ทุกกอง 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ , 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วม และมาตรการป้องกันการ
รับสินบนโดยเคร่งครัด 
2.ทุกกองจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของกองตัวเอง 
3. ทุกกอง เผยแพร่ กิ จกรรม เพื่ อ
ป้องกันการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของกองตัวเอง
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

2.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง >> ตัวที่วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
2.3 ด้านแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       - ไม่พบ ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี พร้อมรายละเอียด ท้ังนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 
      - ไม่พบ ข้อมูลการก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน ท้ังนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 
      - ไม่พบ ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี ท้ังนี้ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 
2561 

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.ให้ส านักงานปลัด
เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี
ของหน่วยงาน ,ข้อมูลการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนป้องกัน
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน
บนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน  

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะและแจ้งทุกกองทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
2.ใหส้ านักงานปลัดเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตประจ าปีของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3.ให้ผู้อ านวยการกองก ากับ ดูแล 
ติดตามการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีของ
หน่วยงาน , ข้อมูลการก ากับติดตาม
การด าเนินการตามแผนป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน บนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
 

ส านักงานปลัด 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะอย่าง
เคร่งครัด  
2.ส านักงานปลัด ได้เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีของหน่วยงาน , ข้อมูลการ
ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือนของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์/ส่ือสังคม
ออนไลน์/ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
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รายละเอียด 
การวิเคราะห์ตามแบบการประเมิน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

2.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง >> ตัวที่วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
2.4 ด้านมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต       
      ไม่สามารถลิงค์เข้าไปเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ได้ 

1.จัดท ามาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.จัดท ามาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3.จัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
4.จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5.จัดท ามาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
6.จัดท ามาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
7.จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 

1.ส านักงานปลัดจัดท ามาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ท้ัง 7 มาตรการ        
และแจ้งทุกกองทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด พร้อมท้ังเผยแพร่บน
เว็บไซต์/ส่ือสังคมออนไลน์/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
2.ให้ผู้อ านวยการกองทุกกองก ากับ 
ดูแล ติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตและการ
เผยแพร่มาตรการท้ัง 7 มาตรการโดย
เคร่งครัด 

ส านักงานปลัด 1.ทุกกองทราบและถือปฏิบัติในการ
ด าเนินการตามมาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต ท้ัง 7 มาตรการโดยเคร่งครัด 
2.ส านักงานปลัดเผยแพร่มาตรการ
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์/ส่ือ
สังคมออนไลน์/ป้ายประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน 

 
 
 


