
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

คํานํา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  

and  Transparency  Assessment-ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีเจตนารมณมุงหวังให

หนวยงาน ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนํา 

ขอมูลผลการประเมิน  รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน 

ไดอยางเหมาะสม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับ

มาตรฐาน การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งใน

ระดับชาติและระดับสากล      

  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐฉบับนี้  ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่   

(2) การใชงบประมาณ  (3) การใชอํานาจ  (4) การใชทรัพยสินของราชการ  (5) การแกไขปญหาการทุจริต   

(6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9)  การเปดเผย

ขอมูล  และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal)  

การรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open  Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี  หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้ง

นี้ จะชวยสนับสนุนสงเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

และประการสําคัญ  คือ  ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถ

สะทอน ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ  และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption  Perception  Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป     
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1. หลักการและเหตุผล 

     สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได

พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต  และเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม  โดยใชชื่อวา “การประเมิน  

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  

Assessment : ITA)”   ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)   ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ

จะตองดําเนินการ  โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและ

แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยาง

เหมาะสม  

2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 45.89  คะแนน  ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงาน  ระดับ  F   เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา  ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  74.23 รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนน
เทากับรอยละ  71.63  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่   ไดคะแนนเทากับรอยละ  71.33  ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การทํางาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  67.88   ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ  ไดคะแนนเทากับ
รอยละ  63.80  ตัวชี้วัดการใชอํานาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ  60.08  ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ  ได
คะแนนเทากับรอยละ  57.73  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ  51.93  ตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับรอยละ  24.83  และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับ
รอยละ  6.25 สรุปไดวา  จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ  74.23   คือ  ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการดําเนินงาน  แตตองพัฒนาทุกตัวชี้วัดเนื่องจากไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90.00 
 

3. การวิเคราะหขอมูล    
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลการวิเคราะหขอมูล
ในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดออนที่จะตองพัฒนา ดังน้ี    
 ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที ่ ไดคะแนนเทากับรอยละ  71.33 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง   ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  สะทอนใหเห็นวา  หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตาม 

หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แตอยางไรก็ดี  หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้น  
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ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว 

อยางเทาเทียมกัน 

 ตัวชี้วัดที่ 2  การใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 57.73 เปนคะแนน จากการประเมิน

การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน  ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับการ

ใชจายเงินงบประมาณ  นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใสไป

จนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชน

แกตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  หรือคา

เดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  เห็นไดวา  หนวยงานควรให

ความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 

หนวยงานตนเองได  

 ตัวชี้วัดที่ 3  การใชอํานาจ  ไดคะแนนเทากับรอยละ  60.08 เปนคะแนนจากการประเมินการ

รับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่ง

จะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  เห็นไดวา  บุคลากรภายในหนวยงานไมคอยใหความเชื่อมั่น 

ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

   ตัวชี้วัดที่ 4  การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ  63.82 เปนคะแนนจาก

การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ นําไป

ใหผูอื่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน  และ

การยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน  ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ 

สะดวก  เห็นไดวา  หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ 

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

 ตัวชี้วัดที่  5  การแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ  51.93   เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  โดยหนวยงาน มีการ

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปน

รูปธรรม 
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 ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  74.23   เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงาน  

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลา

ที่กําหนดไวอยางเครงครัด   เห็นไดวา  ประชาชน  หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน

ของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  มีการใหขอมูลที่ชัดเจน แก

ผูรับบริการ    แตทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น  ซึ่งควรเผยแพร 

ผลงานหรือขอมูลสาธารระอยางชัดเจน  เขาถึงงาย  ไมซับซอน  อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย  การ

บริการใหเกิดความโปรงใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งขึ้น  และเปดโอกาสใหผูรับบริการ  

หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ   

 ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนนเทากับรอยละ  71.63   เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการ

สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน  เห็นไดวา

หนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควร

รับทราบ  รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การใชบริการ  นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมี

ชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  ซึ่งจะสะทอนถึงการ

สื่อสารกับผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ  67.88   เปนคะแนนจากการ

ประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือ  ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ

ทํางานในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ

กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น    ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขา

มามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย 

 ตัวชี้วัดที่  9  การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนเทากับรอยละ  24.83 เปนคะแนน จากการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนทราบ  

ใน 5  ประเด็น  คือ  (1)  ขอมูลพื้นฐาน ไดแก  ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ  และการปฏิสัมพันธขอมูล  

(2) การบริหารงาน  ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  (3) การบริหารเงิน

งบประมาณ    ไดแก   แผนการใชจายงบประมาณประจําป   และการจัดซื้อจัดจาง  หรือการจัดหาพัสดุ   

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ไดแก   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การดําเนินการ

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ     
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(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  และการเปดโอกาส 

ใหเกิดการมีสวนรวม  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ 

การดําเนินงานของหนวยงาน  

 ตัวชี้วัดที่  10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ  6.25 เปนคะแนนจากการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนทราบ 

ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ซึ่ง

เปนการแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจของหนวยงานที่ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลง โดยการ

จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสและกํากับติดตามการนําไปสูการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 

4.  ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน    

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได

คะแนนเทากับรอยละ 45.89  อยูในระดับดี  F  ดังน้ัน  สิ่งที่เปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน  มี

รายละเอียดดังน้ี  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที่   1. การรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดย

ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 
ดําเนินงานตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
กําหนด  
2. ใหความสําคัญกับผูมาติดตอ และ
ปฏิบัติดวยความเทาเทียม 

1. สรา งการรับรู เกี่ ย วกับการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากรโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 
ดํ า เนินง านตามขั้ นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนด  
2. บุคลากรปฏิบัติงานดวยความ
เทาเทียม และเปนไปตามลําดับ 

ตัวชี้วัดที่ 2  การใชงบประมาณ 1.การรับรู เกี่ ย วกับแผนการใช จา ย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน  
2. การใชจายงบประมาณ 

๑. สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการ 
ใชจายงบประมาณประจําป ให 
บุคลากรภายในหนวยงาน  
2. เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
3. มีชองทางเพื่อใหบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถแจง
เบาะแสที่สงสัย  โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใชอํานาจ   1. การรับรูเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน
ตางๆ อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

1. สรางความเชื่อมั่นใหบุคลากร
ต อ ก า ร ใ ช อํ า น า จ ข อ ง
ผู บั ง คั บ บั ญ ช า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
มอบหมายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ อยาง
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ 4  การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

1. การรับรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน
เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ  
2 .  ขั้ น ตอนก ารขออ นุญาต เพื่ อยื ม
ทรัพยสินของราชการไปใช  
3. การขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใช
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง  
4. การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมี
การนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือ
พวกพอง  

1. สรางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการ    
2. มีขั้นตอนการขออนุญาต    
การขอยืมที่ถูกตอง  
3. สรางมาตรการการกํากับดูแล 
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่  5  การแกไขปญหาการทุจริต   1. การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
2. มาตรการภายในเพื่อปองกันการ
ทุจริต 

1. ผูบริหารของหนวยงานตองให
ความสําคัญ 
2. มีการจัดทําแผนงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดําเนินงาน   1. การปฏิบัติงาน/การใหบริการแก 
ผู รับบริกา รเป นไปตามขั้ นตอนและ 
ระยะเวลาที่กําหนด  
2. การปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทานกับผู
มาติดตออื่นๆ อยางเทา เทียมกันของ
พนักงาน 

1. มีขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง 
ชัดเจน  
2. สรางจิตสํานึกแกพนักงานใน 
หนวยงานใหบริการตอผูมาติดตอ 
อยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร   1. การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ ผู
มีสวนไดเสีย 

1. ใหความสําคัญกับการสื่อสารใน
เ รื่ อ ง ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า นข อ ง
หน ว ย งา น ใ น เ รื่ อ ง ต า ง ๆ  ต อ
สาธารณชนที่ควรรับทราบ 
2. จัดชองทางใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
  ดําเนินงาน การใชบริการ 

3. จัดใหมีชองทางใหสามารถ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ 

ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการทํางาน 1. เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา ติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวม
ในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน/
การใหบริการของหนวยงาน  
2. การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การใหบริการ 

1. เปดโอการใหผูรับบริการหรือผู
มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุงการดําเนินงาน   
การบริการใหเกิดความโปรงใส   
2.  มี วิ ธี ก า รและขั้ นตอนการ
ทํางานใหดีขึ้น 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปดเผยขอมูล 1. ขอมูลพื้นฐาน     
- การเปดเพื่อสอบทานของขอมูล  
การติดตอ  
2. การบริหารงาน     
- การเปดเผยขอมูล E-service  
ไมสอดคลองตามรายละเอียดที่กําหนด  
3. การบริหาเงินงบประมาณ      
- การเปดเผยขอมูล แผนการ จัดซื้อจัด
จ า ง ห รื อ แ ผนก า ร จั ด หา  พั ส ดุ  ไ ม
สอดคลองตามรายละเอียดที่กําหนด  

1. พัฒนาระบบใหมีชองทางเพื่อ
สอบทานของขอมูลการติดตอ 
2. ปรับปรุงขอมูลระบบ  
E-service ใหสอดคล องตาม
รายละเอียดที่กําหนด  
3. ปรับปรุงขอมูลแผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุให
สอดคล องตามรายละ เอี ยดที่
กําหนด  
  

ตัวชี้วัดที่  10 การปองกันการทุจริต 1. การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต 
2. มาตรการภายในเพื่ อปองกันการ
ทุจริต 

1. มีมาตรการปองกันการทุจริต 
2. มีแผนปองกันและปราบปราม
การทุจริต 
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5.  ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงานใหดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
1. การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 
ดําเนินงานตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนด  
 

สรางการรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ใ ห บุ ค ล า ก ร โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ต า ม
ม า ต ร ฐ า น  มี ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส 
ดํ า เ นิ น ง า นต า ม ขั้ น ต อ น  แ ล ะ
ระยะเวลาที่กําหนด 

สํานักปลัด 
สํานักการคลัง 
สํานักการชาง 

รายงานความกาวหนา
และ สรุป ผล  ณ สิ้ น
ปงบประมาณ 

2. การรับรูเกี่ยวกับแผนการ 
ใชจายงบประมาณประจําป
และการเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในหนวยงานมีสวนรวมใน
การตรว จสอบกา ร ใช จ า ย
งบประมาณ 

สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใช
จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ใ ห 
บุคลากรภายในหนวยงาน และเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใช
จายงบประมาณ 

ทุกสํานัก/กอง 

3. มีการมอบหมายงาน    
การปฏิบัติงาน  รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน   
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. สรางความเขาใจรวมกัน เกี่ยวกับ
เกณฑการประเมินและ การทํางาน 
2. ผูบริหารเนนย้ําในที่ประชุม  
เรื่องความเปนธรรมในการประเมิน 
เพื่อเพิ่มความตระหนักใหกับหัวหนา
งาน 

ทุกสํานัก/กอง 

4. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง 

สํานักปลัด 
สํานักการคลัง 
สํานักการชาง 
กองสาธารณสุขฯ 

5. มีการจัดทําแผนงานดาน
การปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ทุกสํานัก/กอง 

6. มีขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบริการ
อยางชัดเจน 

1. จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบั ติงาน/การ ใหบ ริก ารอยา ง
ชัดเจน 
2. เผยแพรขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบริการตอ
สาธารณชนผานสื่อออนไลนหรือสื่อ
สารสนเทศของหนวยงาน 

สํานักปลัด 
สํานักการคลัง 
สํานักการชาง 
กองสาธารณสุขฯ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
7. มีชองทางใหผูรับบริการ 
 ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช
บริการ 

สรางชองทางใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกั บการ
ดําเนินงาน การใชบริการ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

รายงานความกาวหนา
และ สรุป ผล  ณ สิ้ น
ปงบประมาณ 

8. การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

เปดโอการใหผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ในการ
ปรับปรุงการดํ า เนินงาน   การ
บริการใหเกิดความโปรงใส    

ทุกสํานัก/กอง 

9 . ก า ร เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล 
ขอเท็จจริงแก ผูมาใชบริการ
อยางถูกตอง ตรงไปตรงมา 
และมีแนวทางในการ ใหผูมา
ติดตออยางโปรงใส 

จั ด ทํ า ป ร ะ ก า ศ ไ ม เ รี ย ก ร อ ง 
ประโยชนอ่ืนใดในการปฏิบัติ หนาที่ 
และมีการจัดทําประกาศ ไมเรียกรับ
ผลประโยชนหรือ ทรัพยสินใดๆ  
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

10. มีมาตรการปองกันการ
ทุ จ ริ ต  แ ล ะ มี แ ผ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

จัดทํามาตรการปองกันการทุจริต 
และจัดทําแผนการป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ทุกสํานัก/กอง 

 

          


