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ค าน า 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
    การประเมิน ITA เริ่มด าเนินการในปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันและมี
การขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ในปงงบประมาณพ. ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 
21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ. ศ. 2561-2580  ได้น าผลการประเมิน ITA  ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระดับแรก   2561 ถึง 2565  ก าหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์   85 คะแนนขึ้นไป  คะแนนขึ้นไปไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
   ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานงานไม่มีผลประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปงต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 
 1.  หลักการและเหตุผล 

การที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินโครง  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  พ.ศ. 2560 - 2564  ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
2.กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงงบประมาณ 
พ. ศ. 2562  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  3 
เครื่องมือ  เครื่องมือโดย โดยสรุปดังนี้  

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

 ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ  30 
  

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 30 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 ตัวชี้วัดที8่   การปรับปรุงระบบการท างานการ 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 40 

ตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริต 
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การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ถ้าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 

95.00- 1 00 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 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลนประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 96.32 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 89.05 
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 86.78 
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.17 
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.61 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 85.26 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.01 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 81.74 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 64.06 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 12.50 

คะแนนเฉลี่ย 67.10 
ระดับผลการประเมิน C 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
ประจ าปงประมาณ พ.ศ. 2562  โดยภาพรวมได้คะแนน 67.1 อยู่ในระดับ C  ผลการประเมินจ าแนกตาม
ตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ระดับคะแนน  96.32  รองลงมา 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้อ านาจ มีระดับคะแนน  89.05  ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน  12.50  

 

 2. ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 

 2.1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน บ่งชี้ให้เห็นว่า
หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ ที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมี
ผลการประเมินระดับที่ต้องปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปง เคยผ้ายางโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่างๆเช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทางฯลฯ ก็จนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

หน่วยงานจะต้องจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงและเปิดเผยอย่างโปร่งใส 
รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญกับการเปิด
โอกาสบุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ 
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2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนหรือผู้รับบริการที่ความเชื่อม่ันในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานหลักตามมาตรฐานขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการใช้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่น าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้โดยกลุ่มท่ีเป็นข้อบกพร่องและมีผลประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 

   ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงกระบวนการท างาน ผลการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้นๆ รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

การปรับปรุงการท างานนาฬิกาเจ้าหน้าที่กระบวนการท างานของขึ้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้าร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลเป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
ควรได้รับการปรับปรุงได้แก่ 

 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ในประเด็น  
   O8 Social Network ไม่พบความเชื่อมโยงลิงค์ระหว่างหน้าเว็บไซต์กับ Social Network 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่น 
Facebook Twitter Instagram หรือ LINE เป็นต้นโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้ 

 
 
 



-6- 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ในประเด็น 
O11 รายงานก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน 

 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
  หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปงรอบ 6 เดือนจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปง

จากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจาก

เว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการส ารวจความพึง

พอใจการให้บริการจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ในประเด็น 
 
  O19รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน 
 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรจัดท ารายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปงเช่นความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นต้นและเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปงงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
 
     ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

หน่วยงานควรจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเช่นงบประมาณท่ีใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเป็นต้นและเป็นข้อมูล ของปงพ.ศ. 2562 

 
  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ง

เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดท าเป็น

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงที่ผ่านมาอย่างน้อยคือปงพ.ศ. 2562 
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 
 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตประจ าปงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมี

ส่วนร่วมจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
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2. ตัวช้ีวัดที่สุดการป้องกันการทุจริต  เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินงานต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบถึงประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องควรได้รับการปรับปรุงได้แก่ 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรมีการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลปง พ.ศ 2563 

 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินเช่นเหตุการณ์ความ

เสี่ยงและระดับความเสี่ยง   มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นต้น  และ
เป็นการด าเนินการในปงพ.ศ.  2563 

  
O37การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด าเนินการเพ่ือการจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 
  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการ

ก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
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O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการ

ด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  หน่วยงานควรมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ  การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลเป็นต้น 

 
O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  
  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
   หน่วยงานควรมีการแสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม 
  
 

-------------------------------------------------------- 
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