
 

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 
คํานํา 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานตนเองและนําขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและ
ยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความ
ตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การ
ปฏิบัติหนาที่  (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหา
การทุจริต  (6) คุณภาพการดําเนินงาน  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน      
(9) การเปดเผยขอมูล  และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน  การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  และการเผยแพรขอมูล 
ที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้ 
จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ 
ประการสําคัญ คือ ไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน 
ภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศ
ไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
มกราคม 2563 
1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก 
ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ   
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน  “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ไดอยางเหมาะสม 
                                                                                                    /2. ผลการ.. 



 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
อําเภอหลังสวน  จังหวดัชุมพร  โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๘.๖๓ คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการเนินงาน ระดับ A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่  ไดคะแนน
เทากับรอยละ 100  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใชอํานาจและการใชทรัพยสินของทางราชการ  ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 9๘.๙๓  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ 9๘.๗๕  ตัวชี้วัดการใช
งบประมาณ  ไดคะแนนเทากับรอยละ 9๗.๕๑  ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนเทากับรอยละ        
9๓.๗๕   ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน  ไดคะแนนเทากับรอยละ  9๑.0๕  ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน 
ไดคะแนนเทากับรอยละ 8๖.๐๔  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 8๓.๙๐   และ
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล   ไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๐.๗๐ 
สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับนอยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหนาที่    
สวนทีจ่ะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ํากวา  ๘๖.๐๐  คือ  (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดเทากับรอยละ 
83.9๐  และไดคะแนนต่ําสุด  (9) การเปดเผยขอมูล  ไดเทากับรอยละ ๗๐.๗๐      
3. การวิเคราะหขอมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมลูในแตละตัวชี้วัดที่
แสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้ 
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน  ๗  ตัวชี้วัด คือ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่   โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 เปนคะแนน 

จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง  
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ 
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตาม 
หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรใหความสําคัญมากขึ้น 
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว 
อยางเทาเทียมกัน 
(๒) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ   โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๘.9๓  เปนคะแนนจาก 
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น 
ที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน 
ตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อม่ัน 
ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
(๓) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙8.๙๓  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของ
ตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยมืทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา หนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตองเพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและ 
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 
                                                                                                        /(๔) 



 
(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๘.๗๕  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานมีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม 

 (๕) ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 9๗.๕๑ เปนคะแนน 
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็น 
ที่เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ 
ไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ  
หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวา หนวยงาน 
ควรใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 
หนวยงานตนเองได 
 (๖) ตัวชี้วัดที่ 1 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๙๓.๗๕ เปนคะแนน 
จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่
จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

(๗) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ  ๙๑.๐๕  เปนคะแนน 

จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ 
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน  
และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ 
การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลที่
ชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา ไมมี 
การเรียกรับสินบน  และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการ
ดําเนินการ  
3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90 ) จํานวน  ๓  ตัวชี้วัด คือ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 8๖.๐๔  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ 
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบรกิารหรือ 
ผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย 

 

                                                                                                       /(๒) ตัวชี้วัด... 

 
  



(๒) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 8๓.๙๐  เปนคะแนน             
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 
ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชนเห็นไดวาหนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูล
ที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรู
เกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  
ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๓) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล   โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๗๐.๗๐ เปนคะแนน 
จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน 
ใหสาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ 
การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ 
การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส 
ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและ 
การดําเนินงานของหนวยงาน 

 

                                                                                /4. ขอเสนอแนะ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคดิผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  อยูในระดับดี  บงชี้ใหเห็นวาหนวยงาน
มีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวน
ใหญมีความเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางมีประสิทธิผล  โดยสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ  

(1) การรับรูเกี่ยวกับแผนการใช
จายงบประมาณประจําปของ
หนวยงาน 
(2) การใชจายงบประมาณ 

(1) สรางการรับรูเกี่ยวกับ
แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปใหบุคลากรภายใน
หนวยงาน 
(2) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3) มีชองทางเพ่ือใหบุคลากร
ภายในหนวยงานสามารถแจง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน 

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก  
อยูในระดับดี  บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน 
ของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจน 
แกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวา 
มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอืน่ ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี 
สิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  

(1) การเผยแพรขอมูลผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย โดยให
ครอบคลุมกับผูรับบริการในแตละ
กลุม  
(2) มชีองทางในการแจงเบาะแส
การทุจริต 

(1)  เพิ่มชองทางเผยแพรขอมูล 
Website , Instagram , 
Facebook   
(2) เพิ่มสายดวนแจงเบาะแสการ
ทุจริต  

 
 
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  อยูในระดับดี  
บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 
อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม 
สามารถเกิดขึ้นได  อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 



ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน  ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล  

(1) ขอมูลพื้นฐาน 
- การเปดเพ่ือสอบทานของขอมูล 
การติดตอ 
(2) การบริหารงาน 
- การเปดเผยขอมูล E-service 
ไมสอดคลองตามรายละเอียดที ่
กําหนด 
 

(1) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพื่อ 
สอบทานของขอมูลการติดตอ 
(2) ปรับปรุงขอมูลระบบ E-
service 
ใหสอดคลองตามรายละเอียดที ่
กําหนด 
 

 
 
6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น 
มาตรการ  ขั้นตอนหรือวิธีการ  ผูรับผิดชอบ  การกํากับติดตาม 

(๑) ใหความรูเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

รณรงคใหความรูเรื่องการ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ผานสื่อสังคม 
ออนไลนหรือสื่อารสนเทศ
ของหนวยงาน 

สํานักปลัด 
 

 
  

 
๒) การตรวจสอบและตอ
อายเุว็บไซตใหทัน        
กําหนดเวลา พรอมที่ 
จะเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต 
ของหนวยงานใหเปน
ปจจุบัน 

สํานักปลัด 
 

๓) เปดโอกาสใหผูรับ  
บริการ  หรือผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธชองทาง
การรองเรียน การให
ขอเสนอแนะเพื่อให
บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด 
 

 
 

  
 


