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ค าน า 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตราการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล 

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับนี้  ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้งบประมาณ 
(3)  การใช้อ านาจ   (4)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ   (5)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   (6)  คุณภาพการ
ด าเนินงาน  (7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8)  การปรับปรุงการท างาน  (9)  การเปิดเผยข้อมูล  และ (10)  
การป้องกันการทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( Internal)  การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผุ้มีส่วนได้เสียภายนอก (External)  และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หนว่ยงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  และประการส าคัญคือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริต
ของประเทศซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่า
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
กุมภาพันธ์  2565 

 

 

 

 



 
 

-1- 

1. หลักการและเหตุผล   

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก  ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งในและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็น  “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน
และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร    
   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนตาเถร  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยล่ะ  86.59  คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานระดับ  A   
  จากคะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรตามตัวชี้วัดพบว่า  
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  95.73  รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.65  ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.92  
ตัวชี้วัดการใช้อ านาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.29  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
92.22  ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.20  ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงานได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.23 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.77  ตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  87.78  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
68.75   

  สรุปได้ว่า  จุดแข็งของหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.73  คือตัวชี้วัดที่  1  
การปฏิบัติหน้าที่  ล าดับถัดมาได้คะแนนร้อยละ  93.65  คือตัวชี้วัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ  
92.92  คือตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ร้อยละ  92.29  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อ านาจ  ร้อยละ  
92.22  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  ร้อยละ  92.20  ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ร้อยละ  
90.23  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการด าเนินงาน  ร้อยละ  89.77  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการท างาน  ร้อย
ละ  87.78  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่
ก าหนด คือร้อยละ  85  ได้แก่  ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ  68.75   
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตา
เถร  ประจ าปีงบประมาณ  2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง  และจุด
ที่จะต้องพัฒนาไว้  ดังต่อไปนี้ 

.  3.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  มี  9  ตัวชี้วัด  คือ 

  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  โดนรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  95.73  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้
ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

  (2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.22  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้ มค่า  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ 
เช่น  ค่าท างานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  แต่ทั้งนี้  หน่วยงานควรเปิดโอกาส
ให้กับบุคลกรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มากกว่านี้  เพ่ือการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างโปร่งใสมากข้ึน 

(3)  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.29  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสั่งการในอ านาจหน้าที่อย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ดี   
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมาก
ขึ้นในเรื่องการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ  และเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน  เนื่องจากมีผลคะแนนการ
ประเมินหัวข้อดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืนๆ  ในตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 
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       (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.92  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมของบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจน  และสะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้อง
มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  ซึ่งการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการอยู่ในเกณฑ์การประเมินที่ดี  แต่หน่วยงานควรปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีผลคะแนนการประเมินหัวข้อ
ดังกล่าวต่ ากว่าหัวข้ออ่ืนๆในตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

      (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  92.20  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
ซึ่งในประเด็นการทบทาวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  การให้ความส าคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริต  กระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการน า
ผการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน  มีผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ส่วนประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีผลคะแนนที่ดี
ขึ้น  ได้แก่  ปัญหาการแก้ไขการทุจริตที่ต้องสร้างการรู้ให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น  และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 

 3.2  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 1 ตัวชี้วัด  คือ 

       (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ 68.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่  เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 4.1  หน่วยงานมีคะแนน  IIT  การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน  อยู่ในระดับดี(Good)  ชี้ให้เห็นว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผล
ประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานมุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 

/มากกว่า...... 
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มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มี 
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน  หรือสินทรัพย์  หรือประโยชน์อ่ืนๆ  ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนใน
อนาคต  ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณ  ผู้มีส่วนได้เสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหา
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก  โดยกระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา  ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์  ใน
คณะที่ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม   ซึ่งท าให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริตรวมถึงสามารถ
สร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งไม่มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  85 
 

 4.2  หน่วยงานมีคะแนน EIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) 
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา
ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  ทั้งที่
เป็นเงินทรัพย์สิน  และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  ย่างไรก็ดี  สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี  โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น   คือ  ควรมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  และมีช่องทางหลากหลาย  นอกจากนี้  ควรพัฒนาการด าเนินงาน  การ
ให้บริการของหน่วยงาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผุ้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วม
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน  การบริหารให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  
ซึ่งไม่มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  85 

 4.3 หน่วยงานมีคะแนน  OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  มีคะแนนอยู่ในระดับต่ ามาก  ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ป้องกันการทุจริตและมีมาตรการ
ป้องกันต่างๆ 

 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ให้บริการ โดยหน่วยงานอาจ
ก าหนดแนวทางหรือการวางแผนการจัดกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งก าหนดมาตรการป้องกัน 
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 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการป้องกันการทุจริตเพ่ือให้มาตรฐานที่ดีขึ้น   

6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วนจากตัวช้ีวัดที่ 10 การปรับปรุงการท างาน เนื่องจากได้คะแนนการประเมิน
ต่ าที่สุด 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  การป้องกันการ
ทุจริต   

 


