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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังใหห้น่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมลู ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพฒันาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทัง้สะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดทั้ง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

(1) การปฏิบัติหน้าที ่ 

(2) การใช้งบประมาณ  

(3) การใช้อ านาจ  

(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

(5) การแก้ไขปญัหาการทจุริต  

(6) คุณภาพการด าเนินงาน  

(7) ประสทิธิภาพการสือ่สาร  

(8) การปรบัปรุงระบบการท างาน  

(9) การเปิดเผย ข้อมูล  
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 (10) การป้องกันการทจุริต 

โดยประเมินผลจากการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รบับริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมลู ที่เป็นปจัจบุันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนีจ้ะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลหอค า หวังเป็นอย่างยิง่ว่า ผลการประเมินครัง้นี ้จะช่วยสนบัสนุน สง่เสรมิ 
และยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลกัดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดบัค่าดัชนีการรบัรู้การทจุริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยใหม้ีอันดับและผลคะแนนที่ดีย่ิงข้ึนต่อไป 

1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพือ่เป็นมาตรการปอ้งกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับใหเ้ป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครฐัทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุง่หวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารบัการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอ
เมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึง
กาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.28 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความ
โปรง่ใสในการเนินงาน ระดับ A  ดังมีรายละเอียดดังนี ้
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(1) การปฏิบัติหน้าที ่   91.66 คะแนน 

(2) การใช้งบประมาณ   86.09 คะแนน 

 (3) การใช้อ านาจ   87.36 คะแนน  

(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  85.04 คะแนน  

(5) การแก้ไขปญัหาการทจุริต  87.13 คะแนน  

(6) คุณภาพการด าเนินงาน  80.64 คะแนน  

(7) ประสทิธิภาพการสือ่สาร  75.83 คะแนน  

(8) การปรบัปรุงระบบการท างาน   71.42 คะแนน 

(9) การเปิดเผย ข้อมูล   81.25 คะแนน  

 (10) การป้องกันการทจุริต  100 คะแนน 

 

สรปุได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสงูสุดเท่ากบัร้อยละ 100 คือ ตัวช้ีวัดที่ 1 การป้องกันการ
ทุจริต ส่วนที่จะต้องพฒันาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 การปรับปรงุการท างาน ได้เท่ากับร้อย
ละ 71.42 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดชันีของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูในแต่ละตวัช้ีวัดที่แสดงให ้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดทีจ่ะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คือ 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เป็นปจัจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสจุริตของ 
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทจุริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปอ้งกนัการทจุริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม  
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ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไมส่ามารถเกิดข้ึนได้ 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัตหิน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.66 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัตงิานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานโดยยึดหลกัตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรอืด าเนินการ ตาม
ข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานทีเ่ป็นไปตาม หลกัการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรกด็ี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อทั่วไปกับผูม้าติดต่อทีรู่้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน 

(3)  ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 87.36 เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผูบ้ังคับบญัชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกบัการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหส้ิทธิประโยชน์ 
ต่าง ๆ ซึ่งจะตอ้งเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น 
ต่อการใช้อ านาจของผูบ้ังคับบัญชาเกี่ยวกบัการมอบหมายงาน 

(4)  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทจุริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.13 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกบัการให้ความส าคัญของผู้บริหารสงูสุดในการตอ่ต้านการทจุริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต เพือ่ให้เกิดการแก้ไขปญัหาการทจุริตอย่าง เป็น
รูปธรรม 

(5)  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 86.09 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนนิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร ่อย่าง
โปรง่ใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แกตนเองหรอืพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรือ่งต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรอืค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรบัพสัดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้
ความส าคัญ กับการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานตนเองได้ 

(6)  ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.04 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ ในประเด็น  
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ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพยส์ินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือ น าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยส์ินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึง่หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล
และ ตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

(1)  ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากบัร้อยละ 81.28 เป็นคะแนน จากการ
เผยแพร่ข้อมลูที่เป็นปจัจบุันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพืน้ฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบตัิงาน และการให้บริการ (3) การบรหิารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรอื การจัดหาพสัดุ (4) การ
บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพฒันาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปรง่ใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมสี่วนร่วม ซึง่
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน   

(2)  ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.64 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรบัรู้ของผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตหิน้าที่ของเจา้หน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเครง่ครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผูร้ับบรกิารมีความเช่ือมั่นในคุณภาพ การ
ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลกัตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมลูที่ชัดเจน 
แก่ผู้รบับริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพฒันาปรับปรงุพัฒนาเพื่อใหห้น่วยงานได้คะแนนดีข้ึน ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางทีห่ลากหลาย การบริการ ให้เกิดความ
โปรง่ใส ปรับปรงุวิธีการและข้ันตอนการท างานให้ดีย่ิงข้ึน และเปิดโอกาสใหผู้้รบับริการ หรอื ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการปรบัปรุงการด าเนินการ 

(3)  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสทิธิภาพการสือ่สาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.83 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรบัรู้ของผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมลูทีส่าธารณชน ที่ควร 
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รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผูร้ับบริการ ผู้มาติดตอ่ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความ
คิดเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน การใช้บรกิาร นอกจากนี้หนว่ยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดใหม้ี
ช่องทางใหผู้้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการ
สื่อสารกบัผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(4)  ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.42 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรบัรู้ของผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อหรอื ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรบัปรุงพฒันาหนว่ยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดีย่ิงข้ึน รวมไปถงึการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหน่วยงานควรมกีระบวนการเปิดโอกาสใหผู้้รบับริการหรอื ผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงานเพือ่ใหส้อดคล้องกบัความต้องการด้วย 

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 87.46 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักการความโปรง่ใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและ แสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผูบ้รหิารทีมุ่่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทจุริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่
ควรเป็นประเด็นในการพฒันาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอยีดดังนี้ 

การใช้ทรัพยส์ินของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี ้  

หน่วยงานต้องจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรพัย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยมืทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัตงิาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน  

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 75.96  อยู่ในระดบัดี (GOOD) บ่งช้ีให้เห็นว่าประชาชนหรือผูร้ับบรกิารมีความเช่ือมั่นใน
คุณภาพการด าเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบรกิารอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพอ้งอยูเ่หนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งทีเ่ป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ด ีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
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การปรับปรงุระบบการท างาน มีข้อเสนอแนะดังนี ้  

หน่วยงานต้องมมีาตรการลดข้ันตอนในการใหบ้รกิาร เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop 
service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดบัดี (GOOD) บ่ง
ช้ีให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของหน่วยงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ 
อย่างเป็นปจัจบุัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทจุริตในหน่วยงานใหล้ดน้อยลงหรือไม ่
สามารถเกิดข้ึนได้ ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส 
แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรบัหน่วยงาน มรีายละเอียด ดังนี ้

การป้องกันการทจุริต มีข้อเสนอแนะดังนี ้  

ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรอืค ามั่นสญัญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
การใช้ ทรัพยส์ินของราชการที่
ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั 
การใช้ทรัพยส์ินของราชการที ่
ถูกต้อง 

ส านักปลัด/ 
กองคลงั 

รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

(2) ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซอ้น 

ฝึกอบรมหรือประชุม พนักงาน
หน่วยงานเพื่อให ้ความรู้เกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 

(3) ให้ความรูเ้รื่องการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและความ 
โปรง่ใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสือ่สงัคม 
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ 
หน่วยงาน 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผล ณ ส้ิน
ปีงบประมาณ 
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มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 
(4) การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติใน การขอยืมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัต ิใน
การขอยืมทรัพยส์ินของทาง 
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
บุคคลภายในและภายนอก 
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ส านักปลัด/ 
กองคลงั 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

5) การเปิดเผยข้อมลู 
ข้อเท็จจรงิแก ่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการ ให้ผูม้า
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไมเ่รียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัต ิ
หน้าที่ และมกีารจัดท าประกาศ 
ไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ 
ทรัพยส์ินใดๆ 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

6) การตรวจสอบและตอ่อาย ุ
เว็บไซต์ให้ทันก าหนดเวลา 
พร้อมที ่จะเผยแพร่ข้อมลูให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรบัปรุงเว็บไซต ์
ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

7) เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ 
หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมใน การปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการ 
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหบุ้คลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

ส านักปลัด รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

8) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับ คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัต ิ

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและ 
การท างาน  
(2) ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุม 
เรื่องความเป็นธรรมในการ 
ประเมิน เพือ่เพิม่ความตระหนกั 
ให้กับหัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลงั/ กอง
ช่าง 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 

 

 


