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รายงานการวิเคราะห์ผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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ค ำน ำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency  Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล 
                รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพ
การด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน  (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) 
การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)  การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
                ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 

                ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่ข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (ITA)  ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564   ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด   โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3  
เครื่องมือ โดยสรุป  ดังนี้  
  

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
 

ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน    

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 

 

/2.2 ก าหนดเกณฑ์… 
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2.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับ
ผลการประเมิน โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้  
  

คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
2.3. ผลการประเมินภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อ าเภอเมืองสตูล   จังหวัด
สตูล 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  รวมทั้ง  10  ตัวชี้วัด   
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.35  คะแนน ซึ่งถือว่าคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A    
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ระดับ A… 
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- ระดับ AA   จ านวน  2  ตัวชีว้ัด 
1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล     100.00  คะแนน 
2. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  100.00  คะแนน 

- ระดับ A   จ านวน  8  ตัวชีว้ดั 
3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  93.71  คะแนน 
4. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน    92.80  คะแนน 
5. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่     92.41  คะแนน 
6. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 90.99  คะแนน  
7. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ   89.17  คะแนน 
8. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  88.85  คะแนน 
9. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 86.98  คะแนน 
10. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  85.11  คะแนน 
 

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การ 

เปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าที่สุด  คือ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้เท่ากับร้อยละ 85.11 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

            ๓.๑ จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

  (1) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้  
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ 
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร 
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ 
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ  
บริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ  
ด าเนินงานของหน่วยงาน  

 

/(2) ตัวชี้วัดที่ 10… 
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  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน
จาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ หน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม ของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.71 เป็น 
คะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (EIT) ต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมินถึง
ความสามารถในการชี้แจงและตอบค าถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน
การทุจริต   

(4) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.80  เป็น 
คะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการด าเนินงานนประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการอนุมัติ อนุญาต 
และบริการอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมที่จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

(5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.80 เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี
คุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระส าคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต   

(5) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.99 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างาน การให้บริการให้มีความโปร่งใส และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

/3.2 จุดแข็ง.. 
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            ๓.๒ จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90)  
จ านวน  4 ตัวช้ีวัด   ดังนี้ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.17 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ  ประโยชน์ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมี ความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสั่งการในอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี สิ่งที่ ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมินหัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ใน
ตัวชี้วัดการใช้อ าานาจ  

(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.85 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ซึ่งใน
ประเด็นการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการ
ต่อต้านการทุจริต กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการ ทุจริตใน
หน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น ได้แก่ ปัญหา
การแก้ไขการทุจริตที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้  
บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมิน
หัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ใน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.98 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ในเกณฑ์การ  ประเมินที่ดี แต่
หน่วยงานควรปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน  หน่วยงานให้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมินหัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ใน ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  

 
 

/(4) ตัวที่วัดที่ 2… 
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(4) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.81 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ เผยแพร่อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท า งาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองให้มากกว่านี้ เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสมากขึ้น   และให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานให้มากกว่านี้ เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมิน
หัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืน ๆ ใน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 
 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

                ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.65 อยู่ในระดับ A ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ทั้งนี้ 
หน่วยงานก็จะต้องรักษาและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้นอีกในประเด็นต่อไปนี้   
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (1) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อ  
(2) การปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มา
ติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
(3) มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงาน 
(4) มีการเรียกรบั เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณได้เป็นตัว
เงิน จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ  
 

(1) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  
(2) สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ 

การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ 
จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไป
ตามหลักการปกปิด ความลับของผู้ให้
ข้อมูล  
(3) ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก 

คุณธรรมและความสามารถ 

 

/(5) นอกเหนือจาก... 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 (5) นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือ
จากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรใน
หน่วยงาน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
(6)บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆที่อาจ
ค านวณได้เป็นตัวเงิน แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุ 
(4) เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ 
(2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น 
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย 
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
(4) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

 

 

 

 

/ตัวชี้วัดที่ 3... 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (1) การรับรู้ถึงบทบาท อ านาจและ

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานของบุคลากร 
(2) การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
บุคลากรและการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
(3) การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(4) ความเป็นธรรมในการจัดหรือให้
สวัสดิการหรือขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

(1) สร้างการรับรู้ถึงบทบาท อ านาจหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติงานของบุคลากร 
(2) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากร 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งให้แก่
บุคลากรและสาธารณชนทราบ 
(3) เผยแพร่การประเมินบุคลากร และผล
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 
(4) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(5) ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทราบอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม 
(6) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 4  
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท า ง
ราชการ 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 
(3) การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(4) การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม     
หรือพวกพ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาตการยืมที่
ถูกต้อง 
(3) เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
(4) เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน 
(5) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

 

 

 

/ตัวชี้วัดที่ 5... 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(1) การให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
(2) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน 
(3) การจัดช่องทางในการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร 
(4) กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(1) เผยแพร่เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
ผู้บริหาร 
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การบริหารงานของผู้บริหาร 
(3) จัดช่องทางให้บุคลากร/ประชาชน 
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
ทุจริตในหน่วยงานให้สะดวกและ
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
(4) ประกาศเผยแพร่กระบวนการ ขั้นตอน 
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้
ทราบโดยทั่วกัน 
(5) สร้างช่องทางการร้องเรียน การ
ติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความ
มั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบ
การทุจริตในหน่วยงาน 
(6) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่านอย่างจริงจัง 
(7) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้า
รับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
(8) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง 
(9) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม 

 

 

/๔.๒ ผลการประเมิน... 
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               ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.50 อยู่ในระดับ A ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งนี้ หน่วยงาน  ก็จะต้องรักษาและพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้นอีกในประเด็นต่อไปนี้   

        

 

    /๔.๓ ผลการประเมิน… 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6  

คุณภาพการด าเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อเป็นไป
ตามข้ันตอนและระยะเวลา 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน 
(3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล  
 (4) มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
รว่มในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ ๗  
ประสิทธิภาพการ สื่อสาร  

๑) การเผยแพร่ผลงานและข้อมูล ของ
หน่วยงาน  
(๒) การรับฟังค าติชมหรือความ คิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการให้บริการ และ
ชี้แจงและตอบค าถาม  

๑) เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ 
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง 
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางหลากหลาย  

(๒) ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัย
ได้อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงการท างาน 
 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเมามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานการบริการให้
เกิดความโปร่งใส มีวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 
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  ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 อยู่ในระดับ AA  การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะและการให้บริการ ผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 

 

            ๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ซึ่งได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.81  ซึ่งประเมินจากการส่งเสริม สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  มีช่องทางเพ่ือให้
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน/หัวข้อการเผยแพร่ข้อมูล ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 2  

การใช้งบประมาณ 

(1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

75.80 

 (2) การใช้จ่ายงบประมาณ 89.77 

 (3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ 
การตรวจรับพัสดุ 

87.24 

 (4) เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

79.66 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙  
การเปิดเผยข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(๒) การบริหารงาน 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

-ไม่มี- 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐  
การป้องกันการทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 --ไม่มี- 
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ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควร
ให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  การใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  นอกจากนี้ หน่วยงาน ควรจะมีการส่งเสริม สร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  มี
ช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องได้ 

            ๖. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

๑. มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงาน และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงาน 
2.จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

กองพัสดุฯ - รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

2. มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. สนับสนุน และส่งเสริมให้มี
การตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

กองพัสดุฯ/ 

หน่วยตรวจสอบ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ  วั น ที่  3 0  กั น ย า ย น  
2565 

3. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

๑. ก าหนดให้การใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อกฎหมายที่ระบุ
ถึงการให้และการมีอ านาจใน
การใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น 

2. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

หน่วยตรวจสอบ - รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

4. มาตรการต่อต้านการให้/
รับสินบนเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. ผู้บริหารผู้อ านายการกอง/ 
ควบคุม สนับสนุน  ให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด ปฏิบัติความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

๒. บุคลากรต้องให้ความส าคัญ
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

3.การบริหารงานเป็นไปตาม
ขั้นตอน  
4.จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

หน่วยตรวจสอบ - รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

5. มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

๑.จัดให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และ
กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน อย่างชัดเจน 

๒. จัดให้มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

3.จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 

ส านักปลัด 

ฝ่ายนิติการ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

6. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

๑. จดัให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมใน
การด าเนินงานและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ  
3. จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 

ส านักปลัด 

ฝ่ายอ านวยการ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

7. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 

๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน ตาม มาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้มี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และความพร้อม
ของบุคลากร 
4.จัดท ามาตรการและเผยแพร่
ข้อมูลตามช่องประชาสัมพันธ์ 

 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


