
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ปีงบประมาณ 2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น     
กลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง ในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
    องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ระดับ A โดยมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.63 
หากพิจารณาตามตัวชีวัดพบว่า ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนมากที่สุดคือ ร้อยละ 97.50 ในขณะที่ 
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนน้อยสุด คือร้อยละ 77.23 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอ
เกาะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1. จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด  
 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน (www.kayuboko.go.th) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3 ) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อที่ไม่ได้รับ
คะแนน มีเพียงข้อเดียวคือ ข้อการให้บริการ E-Service ที่ไม่พบช่องทางการให้บริการ หน่วยงานจะต้องท า
การเปิดช่องทางการบริการดังกล่าวให้ประชาชนทราบต่อไป 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.28 เป็นคะแนนที่มา
จากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด การด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกันและไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
ประชาชน โดยค าตอบส่วนใหญ่เป็นไปในแง่บวก มีเพียงข้อการปฏิบัติงานและให้บริการอย่างโปร่งใสเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ที่ได้คะแนนในช่วงมาก มากที่สุดใกล้เคียงกัน หน่วยงานจึงควรพัฒนาด้านการท างาน
ให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด หรือรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการมาก
ขึ้น 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.98 เป็นคะแนนที่มาจาก
ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งก็คือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานไม่ต า
กว่า 1 ปี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ คะแนนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิด
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หรือแนวทางทีจ่ะปฏิบัติงานให้บริการประชาชนไปตามมาตรฐานและความโปร่งใส ไม่มีพฤติกรรมเรียกรับของ
หรือทรัพย์สินเพื่อให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันกับผู้มาติดต่อทั่วไปและผู้ที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวยังนั้น หน่วยงานยังสามารถปรับปรุงด้านดังกล่าวให้ดีขึ้นได้เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับแก่ผู้มารับ
บริการ 
 (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.56 เป็นคะแนนที่มา
จากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต การจัดท านโยบายหรือมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และการลงโทษทางวินัย นอกจากนี้การเปิด
โอกาสให้สามารถร้องเรียนและติดตามผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตได้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไก้ไขปัญหา
อย่างเป็นธรรม  
 (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.71 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน (www.kayuboko.go.th) เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่หน่วยงานไม่มีมาตรการคือมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่หน่วยงานควรจะต้องมีการด าเนินการใน
รอบปีถัดไป 
 (6) การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.40 เป็นคะแนนที่มาจากผู้ตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ต่อการด าเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ ตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
ไม่เอ้ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตอบเมื่อดูคะแนนข้อที่เกี่ยวกับการรับรู้ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานนั้น ยังพบว่ามีการรับรู้น้อยจึงต้องปรับปรุงให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบถึงแผนดังกล่าวอย่าง
ทั่วถึง 
 
 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ  
 (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.77  เป็นคะแนนที่มาจากผู้ตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงาน
อย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที่ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ แม้ทุกข้อบุคลากรให้ความเห็นที่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีด ีแต่ก็ควรที่จะอยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อการ
ประเมินผลงานและการคัดเลือกมากกว่านี้  
 (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.08  เป็นคะแนนที่มา
จากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการ



เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ การชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
และช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังพบว่าช่องทางที่เปิดให้ประชาชน
เข้ามาร้องเรียน และติชมการท างานของหน่วยงานนั้น ยังมีผู้ตอบแบบวัดว่าไม่มีช่องทางดังกล่าว หน่วยงาน
จ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบ 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.89  เป็นคะแนน
ที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
 (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.77  เป็นคะแนน
ที่มาจากผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้ อ่ืน การขอยืมทรัพย์สินของราชการ หรือการยืมโดยหน่วยงานอ่ืนและบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเป็น
กระบวนการขออนุญาตที่ถูกต้อง ชัดเจนและสะดวก ตัวชี้วัดนี้ได้รับคะแนนการประเมินที่น้อย โดยเฉพาะขอที่
เกี่ยวกับความสะดวกในการขออนุญาตเพื่อน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ 

 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  

 
ตัวชี้วัด ประเด็น 

 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
ปีงบ 

2561 
ปีงบ 

2562 
 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.86 92.98 
2 การใช้งบประมาณ 81.99 85.40 
3 การใช้อ านาจ 83.88 82.77 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.9 77.23 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.78 87.56 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 75.89 94.28 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.95 80.08 
8 การปรับปรุงการท างาน 73.65 79.89 
9 การเปิดเผยข้อมูล 86.67 97.50 

10 การป้องกันการทุจริต 100 85.71 
เฉลี่ยรวม 85.10 87.63 

ระดับการประเมิน A A 



 
กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 

 
 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 พบว่ามีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นเกือบ
ทุกด้าน ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจและ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ท าให้คาดหวังได้ว่า ผลการ
ประเมินในปีงบประมาณ 2563 จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกด้าน  
 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ข้อเสนอแนะการประเมินจากเว็บส านักงานป.ป.ช. ให้ค าแนะน าไว้ว่า “หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ใน
ระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ผู้ปฏิบั ติงานยังสะท้อนว่า
บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วน
ใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดย
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่
บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
ท าให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยง  ในการ
ทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ    
 ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมี
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การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็น
เงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมา
คือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควร 
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดีขึ้น  
 เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
ทั้งนี้ หากหน่วยงานวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ในชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูลด้านการบริหารงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่พบว่ายังไม่เผยแพร่เป็นปัจจุบันมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืนๆ  น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับดีมากได้ในอนาคตอันใกล้” 
 

5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ
ติดตาม 

1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 

กองคลัง/สป. .รายงาน 
สรุปผล สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. ให้ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

สป. 

3. ให้ความรูเ้รื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ และจัดท าเอกสารให้ความรู้ เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

สป. 

4. การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้มาติดตอ่
ราชการที่เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ให้
ทันสมัย 
2. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนกรมาใช้บริการให้
ประชาชนรับทราบ 

สป. 

5. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  และเปิด
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ทางสื่อสารสนเทศ หรือช่องทาง
ออนไลน์ และช่องทางส าหรับการร้องเรียน การ
ตรวจสอบ 

กองคลัง/สป. 



 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับ

ติดตาม 
6. เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมใน
การปรับปรุงการด าเนินงาน 

ประชาสมัพันธ์ช่องทางการเสนอความคิดเห็น 
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บุคลากรและประชาชนท่ัวไป
ทราบ 

สป. รายงาน
สรุปผล สิ้น
ปีงบประมาณ 

7. มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพ
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

1. สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกบัเกณฑ์การ
ประเมิน และการปฏิบตัิงาน 
2. ผู้บริหารเน้นย้ าเรื่องความเป็นธรรมในการ
ประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักให้กับผู้ประเมิน
และผูร้ับการประเมิน 

สป. 

 


