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บทน า 

 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 

Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้ง
ขอเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล งานนิติการ ส านักงานปลัด หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
   ส านักงานปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน  

และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมได้
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์ผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวดัสระบุรี 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้หน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ  หน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment :ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ 57.37  คะแนน  ระดับ  D  

 
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด  มีดังนี้ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.43 
2 การใช้อ านาจ 95.73 
3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.61 
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.34 
5 การใช้งบประมาณ 93.32 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.65 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.74 
8 การปรับปรุงการท างาน 87.51 
9 การเปิดเผยข้อมูล 8.00 

10 การป้องกันการทุจริต 0.00 
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3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 
2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 

   จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 

   3.1  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม มี
จ านวน   8  ตวัชี้วัด  ดังนี้ 

   (1)  ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  98.43  เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผู้
มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

   (2)  ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  95.73 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่
มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

   (3)  ตัวชี้วัดที่ 3  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  94.61 เป็นคะแนน 
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการให้บริการ  นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้ติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย   

   (4)  ตัวชี้วัดที่ 4  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  94.34  เปน็คะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาหารทุจริตของ
หน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหารการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม   

   (5)  ตัวชี้วัดที่ 5  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  93.32  เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน
ของตนเองในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่างงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลกรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 
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   (6)  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  92.65 เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

   (7)  ตัวช้ีวัดที่ 7  การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  89.74  เป็น
คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์  จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิของ
ราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของทางราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 

   (8)  ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ  87.51  เป็นคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์  จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้นากร
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

3.2  จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม มี
จ านวน   2  ตวัชี้วัด  ดังนี้ 

   (1)  ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8.00  เป็นคะแนนจาก
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น 

    1. ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่างประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
    2. การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
    3.  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการ

จัดซื้อจดัจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
    4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  และ

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ 
    5.  การส่งเสริมการโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   (2)  ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00  เป็นคะแนน
จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 

    1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ 
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    2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ

โปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน
เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานและมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. ขอเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

   4.1  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้  หน่วยงานต้องมีแผนหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างมีคุณภาพ  จัดท ามาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจน
และแนวทางในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต  รวมถึงให้น าข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานท่านให้ชันเจน 

   4.2  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) การปรับปรุงระบบการท างาน  มีข้อเสนอแนะดังนี้  หน่วยงานต้องมีมาตรการ
ลดขั้นตอนในการให้บริการ  เช่น การให้บริการ  ณ จุดเดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT 
จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

   4.3  ผลการประเมินตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data  Integrity  and 
Transparency Assessment : OIT) อยู่ในระดับต่ าไม่ผ่านเกณฑ์  การป้องกันการทุจริตมีข้อเสนอแนะดังนี้  
ผู้บริหารควรแสดงเตจ านงหรือค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจน  และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนพร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  เช่น เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียด  ดังนี้ 

   ผลการประเมินปีงบประมาณ 2562  ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน้  
คือ หน่วยงานควรมีการวางระบบที่ไม่ดีไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความไม่พยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ท าให้สามารถเกิดขึ้นได้จึงท าให้โดยรวมแล้ว
หน่วยงานในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใส และใหค้วามส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของราชการและให้ประชาชน
เข้ามีส่วนรับรู้การบริหารงานของอบต. นอกจากนี้  หน่วยงานตอ้งบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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6. ขอ้เสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
ให้ดีขึ้น 

 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

(1) ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

- รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2) ควรมีมาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ 
 
 
 
 

- ควรปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลด
ขั้นตอนในการให้บริการและการ
ให้บริการและการให้บริการ ณ จุดเดียว 
และเพ่ิมการให้บริการโดยใช้ระบบ IT  
- เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นในการ
แนะน าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

(3) ควรมีนโยบายด้านความ
โปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- ด้านความโปร่งใสในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างควรใช้เว็บไซด์ของ
หน่วยงานในการด าเนินการเป็นหลักซึ่ง
จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพ่ือป้องกัน
การด าเนินงานในด้านการทุจริต 

กองคลัง 

(4) ผู้บริหารหน่วยงานควร
แสดงนโยบาย มาตรการ 
แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสไม่
ครอบคลุมตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 

- ผู้บริหารงานควรแสดงนโยบาย
เจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการก าหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุม
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้านทั้งต่อ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโยชี้แจงให้
รับทราบจากการประชุมหนังสือเวียน 
หรือติดประกาศภายในและต่อ
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 

ส านักปลัด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

(5) การด าเนินงาน - จัดท าขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
- สร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้รับบริการ  
หรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ 
- ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
ข้อมูล 

ส านักปลัด 

- รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล 
ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(6) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
- การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นติ
ชม  ร้องเรียนต่อการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ 

ส านักปลัด 

 
**************** 

   


