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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------------------------คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผล
การประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานได
อยาง เหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ดาน การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้ง
ในระดับชาติ และระดับสากล
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใช
งบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6)
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผย
ขอมู ล และ (10) การปองกัน การทุ จริ ตโดยประเมิน ผลจากการรับ รู ของผูมีส ว นได สว นเสี ย ภายใน
(Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพรขอมูลที่เปน ปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็น
ถึงการปฏิบัติงานของ หนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลภูหอ หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะชวย
สนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล
และ ประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะ
สามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป
สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลภูหอ
กุมภาพันธ 2๕๖๓

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง
ความ ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การ
ประเมิน คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปน กลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่
เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ ยกระดับหนวยงานใน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลภูหอ
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ภูหอ โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๖.๗๙ คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การเนินงาน ระดับ C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา

สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 8๕.๗๓ คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหนาที่ สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต
ไดคะแนนเทากับรอยละ ๓๓.๙๓
๓. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
ภูหอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุด
ที่ จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 8๕.๗๓ เปนคะแนนที่ได จาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปรงใส ปฏิบัติงาน
หรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทา
เทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย า งมุ งมั่ น เต็ ม ความสามารถและมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต องานในหน าที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบซึ่ งล ว นถื อ เป น
ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรมนอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่น
ในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตาม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี หรื อแม แต กรณี การใหเ งิ น
ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่น ๆ ต อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดใน อนาคต

(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 7๗.2๕ เปนคะแนน จาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของตนเอง
ใน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปและ เผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา
เปนไปตาม วัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่ องต างๆ เช น ค าทํ างานล ว งเวลา คาวั ส ดุ อุป กรณ หรื อคํ าเดิน ทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจ รับพัสดุดวย นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช จายงบประมาณของหนวยงานตนเองได
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๒.2๑ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช
อํานาจสั่งการใหผูใตบังคั บบัญชาทําในธุระ สว นตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่ งที่ไม ถูกตอง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระวนการบริหารงานบุคคลที่ อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
การซื้อขายตําแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 7๘.๔๙ เปน
คะแนนที่ไดจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงาน
ไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายใน หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงานซึ่งหนวยงานจะตองมีระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ ที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับ ดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของ
หนวยงานดวย
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๓.๑๕ เปนคะแนน
ที่ ไ ด จ ากการประเมิ น การรั บ รู ข องบุ ค ลากรภายในหน ว ยงานต อ การแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ของ
หนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริต
อยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานให
มีประสิทธิภาพ และ จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อให
เกิดการแกไขปญหาการทุจริตได อยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แกไชปญหาการทุจริตของหนวยงานที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และ
จะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงาน
ดวย นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน
รวมถึ ง การนํ า ผลการตรวจสอบของฝ า ยตรวจสอบจากทั้ ง ภายในและภายนอกหน ว ยงาน
ไปปรับปรุงการทํางาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗8.๓๖ เปนคะแนนที่ได
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การ
คุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ รวมถึง จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน เสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึง
การปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยัง ประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูก
เจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้
ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานใน ภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตอง
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชน ใหกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกลุม ใดกลุมหนึ่ง
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๖๔ เปนคะแนนที่
ไดจากการประเมิน การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลที่เผยแพร
จะตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่
สาธารณชนควร รับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสีย สามารถสงคําติชมหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงใน
กรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน นอจากนี้ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมา
ติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมี ประสิทธิภาพ
(8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๘.๐๕ เปนคะแนนที่
ไดจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงาน จะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว
ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี ความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
(9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ ๖๐.๙๘ เปนคะแนนที่ได จาก
การประเมิ น การเผยแพร ข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลภู ห อ
(www.phuho.go.th) เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน
5 ประเด็น คือ
(1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตันแสดงถึง
ความโปรงใสในการ บริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
(10) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ ๓๓.๙๓ เปนคะแนนที่
ไดจากการประเมิน การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลภูหอ
(www.phuho.go.th) เพื่อเปดเผยการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน
2 ประเด็น คือ
(1) การ ดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการ ทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อ ปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูล ในประเด็นขางตนแสดงถึงการให
ความสําคัญตอผลการประเมินเพื่อนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความ โปรงใส
ภายในหนวยงาน และมีการกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การแกไขปญหาการทุจริต
มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองมีแผนหรือมาตรการปองกันการทุจริตอยางมีคุณภาพ จัดทํามาตรการ
ในการปองกันปญหาการทุจริตของหนวยงานใหชัดเจนและวางแนวทางในการสรางแรงจูงใจแกผูเฝาระวัง
การทุ จ ริ ต รวมถึ งให นํ าข อเสนอแนะของบุ คลากรทั้ งภายในและภายนอกหน ว ยงาน มาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหนวยงานของทานใหชัดเจน
2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดส วนเสีย ภายนอก (EIT)
การปรับปรุงระบบการทํ างาน มี
ขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว
(one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้
ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุ จริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และ
เผยแพร ตอสาธารณะ พรอมทั้ ง ใหกลุ มองค กรชุ มชน มี สว นรว มในการปองกั นการทุ จ ริ ต เช น เป น
กรรมการจัดซื้อจัดจาง

5. ประเด็นที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ไดคะแนน
เทากับรอยละ ๓๓.๙๓ มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินขางตน ชี้ใหเห็นวา สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้นผูบริหารควร
แสดงเจตจํานงหรื อคํามั่น สัญญาวา จะปฏิบั ติงานดว ยความซื่อสัตยสุ จริ ต โปร งใส และเปน ไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ พรอมทั้ง ใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง
6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช กองคลัง
-รายงาน
การใชทรัพยสินของราชการที่ ทรัพยสินของราชการที่ ถูกตอง
ความกาวหนา
ถูกตอง
และสรุปผล ณ สิน้
(2) ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การ ฝกอบรมหรือประชุมพนักงานใน
สํานักปลัด ปงบประมาณ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
หนวยงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน

มาตรการ
(3) ใหความรูเรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปรงใสใน
การดําเนินงานของ หนวยงาน
ภาครัฐ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
รณรงคใหความรูเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ผาน
สื่อสังคมออนไลนหรือสื่อ สารสนเทศ
ของหนวยงาน
(4) การจัดทําประกาศขอ
มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติ ในการ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสิน
ขอยืมทรัพยสินของทาง ราชการไปใช
ของทางราชการไปใชในการ
ในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและ
ปฏิบัติงาน
ภายนอก หนวยงานทราบใหชัดเจน
5) การเปดเผยขอมูล
จัดทําประกาศไมเรียกรอง ประโยชน
ขอเท็จจริงแกผูมาใชบริการ
อื่นใดในการปฏิบัติ หนาที่ และมีการ
อยางถูกตองตรงไปตรงมา และ จัดทําประกาศ ไมเรียกรับผลประโยชน
มีแนวทางในการ ใหผูมาติดตอ หรือ ทรัพยสินใด ๆ
อยางโปรงใส
6) การตรวจสอบและตออายุ ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต ของ
เว็บไซตใหทันกําหนดเวลา
หนวยงานใหเปนปจจุบัน
พรอมที่จะเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ
7) เปดโอกาสใหผูรับบริการ
ประชาสัมพันธชองทางการ รองเรียน
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามา การใหขอเสนอแนะ เพื่อใหบุคลากร
มีสวนรวมในการปรับปรุงการ และสาธารณชน รับทราบ
ดําเนินงาน
8) มีการมอบหมายงาน การ
(1) สรางความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เกณฑการประเมินและ การทํางาน (2)
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ผูบริหารเนนย้ําในที่ประชุม เรื่องความ
ระดับคุณภาพของงาน โดยไม เปนธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความ
เลือกปฏิบัติ
ตระหนักใหกับ หัวหนางาน

ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม
สํานักปลัด -รายงาน
ความกาวหนา
และสรุปผล ณ สิ้น
ปงบประมาณ
กองคลัง

สํ า นั ก ปลั ด /
กองคลัง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองสวัสดิการ
กองการศึกษา

