
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบปัญหาการด าเนินงาน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งมีการ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 

๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ

การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เข้าร่วมการประเมิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กร  มาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดี

ขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี ๒๕๖5



 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่

ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดย

ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลาย มิติ มีการก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตาม

หลักการทางสถิติและทางวิชาการ มุ่งหวังให้หน่วยงานของ รัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินแนว

ทางการพัฒนา เกิดความตระหนักในการบริหารงานและ ก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อ านวยความ สะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ

ด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ ประเมิน เ77\ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัด

ประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนวนได้ ส่วนเสียภายใน (117) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ย

7) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (017) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑0 ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือ การวัด

ประเมินผล เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๘๕ 

คะแนน ดังนี้ 

๑) ตัวช้ีวัด จ านวน ๑0 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก่ไขปัญหาการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน 



ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

๒) เครื่องมือการวัดประเมินผล จ านวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีล่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

๓) เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ ได้แก่ 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ - ๑๐๐ 6 

๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ 6 
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ 6 
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ 6 
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ 6 
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ 6 

๐ - ๔๙.๙๙ 6  

๒. ผลการประเมิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย ๘๔.๐๘ (ระดับ 6) 

ตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (117) ๙๐.๘๘ /\ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (117) ๗๘.๘๑ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ (117) ๘๑.๒๔ 6 



ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (117) ๘๒.๓๑ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก่ไขปัญหาการทุจริต (117) ๗๗.๓๒ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน (ย7) ๘๒.๘๔ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ย7) ๗๗.๓๕ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน (1117) ๖๙.๑๘ 7 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (017) ๘๒.๕๖ 6 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (017) ๑๐๐  



๓. ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะที,ปรึกษาการประเมิน 1า7\ จากการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ที,มีต่อส านักงานกองทุน 

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (17/น์ 

ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

ภายในปี๒๕๖๕พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้

ส่วนเสียภายใน (117) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ย7) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 

สาธารณะ (017) จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวขึ้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบ 

วัด 017 ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ 6-56^/106 ได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง 

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต ่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด 117 และ ย7 จึงมีข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด 117 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ 

ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึง 

ควรด าเนินการดังนี้ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ 

ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ 

ไดโดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล 

และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 

จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 



ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ 

๓) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ()๐เว ๘65๓

เวช๐ท) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างซัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟ้งความคิดเห็น ของผู้

ที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับ 

ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

๕) การแกไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต 

สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบ 

การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานไดโดยง่ายและสะดวก 

แบบวัด ^17 เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 

๑) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่าง 

ทั่วถึง และล่งเสริมให้มีการ'ฟิกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 

๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ 

ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างซัดเจนและต่อเนื่อง 

๓) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ ร่วมกัน

ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และล่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไปมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ ให้บริการได

โดยสะดวก 

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ 



ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รวมถึงประเด็นที่

ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

จากผลการประเมิน 177\ ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 พบว่า คะแนนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (017) คือแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) ส่วนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (117) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก  มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง การด าเนินงาน

ให้มีผลการประเมินที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงเห็นควร ปรับปรุงคุณภาพ

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึด ตามระเบียบ ปฏิบัติและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการ

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน  



๕. การก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ 

จากผลวิเคราะห์การประเมิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

น ามาสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ยุทธศาลตร์ที่ ๑ สร้างองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประลงค์ที่ ๑ กองทุนจะไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อด้านในทุกรูปแบบ 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง 

กิจกรรม/แนวทางการ แล้ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะแบบวัด 117 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ จัด

ให้มีการเปิดเผย ข้อมูล

เกี่ยวกับ ขั้นตอน 

ระยะเวลา และ

ผู้รับผิดชอบใน การ

ให้บริการอย่าง ชัดเจน 

สร้างระบบ การประเมิน 

ประสิทธิภาพการ 

ให้บริการของผู้มา ติดต่อ

รับบริการ ณ จุด

ให้บริการได้ โดยง่าย 

สะดวก และเป็นไปตาม 

1๑ บุคลากรใน 

หน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่

ผู้มา ติดต่อตามประเด็น 

ดังต่อไปนี้ มากน้อย 

เพียงใด 

- จัดท าคู่มือการ ให้บริการผู้

มาติดต่อใน ส่วนของการ

บริหารและ คู่มือในส่วนของ

ผู้รับทุน ในรูปแบบ เพ่ือ

เผยแพร่ลงบน เว็บไซต์ของ

กองทุนฯ รวมถึงมีการจัดท า

การ ประเมินผลการให้บริการ 

ส าหรับผู้มาติดต่อขอรับ ทุน 

ม.ค. ๖๔ - ฝ่ายอ านวยการ 

- รองวรินทร์ร าไพ 

ปุณย์ธนารีย์ 



หลักการปกปิด ความลับ

ของผู้ให้ ข้อมูล รวมทั้ง 

ก าหนดมาตรการ 

บริหารงานบุคคล และ

การพิจารณาให้ คุณ ให้

โทษ ตาม หลักคุณธรรม

และ ความสามารถ 

1๒ บุคลากรใน 

หน่วยงานของท่าน 

ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่

ผู้มา ติดต่อ ทั่ว ๆ ไป กับ 

ผู้มาติดต่อที่รู้จัก เป็น

การส่วนตัว อย่างเท่า

เทียมกัน มากน้อย

เพียงใด 

- จัดอบรมพนักงาน เกี่ยวกับ

การพัฒนา คุณภาพการ

ให้บริการ เพื่อเพ่ิมความพึง

พอใจ แก่ผู้มาติดต่อ 

มิ.ย. ๖๔ - ฝ่ายงานทรัพยากร 

บุคคล 

1๓ บุคลากรใน 

หน่วยงานของท่าน - จัดท ามาตรการ โดยจัด 
ส.ค. ๖๔ - ฝ่ายงานทรัพยากร 

บุคคล 
  



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 มีพฤติกรรม ในการ 

ปฏิบัติงาน ตาม 

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

อย่างไร 

กลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วม พูดคุย

หารูปแบบในการ ท างาน

เพ่ือสร้างสมดุล ระหว่างการ

ท างานและ กิจกรรมส่วนตัว 

  

๒. การใช้ 

งบประมาณ จัดให้มี 

การเปิดเผยข้อมูล การ

ใช้จ่าย 

งบประมาณ แผนการ

จัดซื้อจัด จ้างหรือการ

จัดหา พัสดุ รวมถึง 

กระบวนการ เบิกจ่าย

งบประมาณ โดย

เปิดเผยและ พร้อมรับ

การ 

ตรวจสอบจากทุก ภาค

ส่วน ตลอดจน การ

จัดท ารายงาน ผลการ

ใช้จ่าย งบประมาณ

อย่าง สม ่าเสมอ 

1๗ ท่านรู้เกี่ยวกับ 

แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ 

ประจ าปีของ 

หน่วยงานของท่าน 

มากน้อยเพียงใด 

- จดัท า เกี่ยวกับแผนการใช้

จ่าย งบประมาณประจ าปี 

และสื่อสารผ่านทาง นทธให้

ทราบอย่างทั่วถึง 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ 

1๘ หน่วยงานของ 

ท่านใช้จ่าย 

งบประมาณโดย 

ค านึงถึงประเด็น 

ดังต่อไปนี้ มากน้อย 

เพียงใด 

- จัดท าสรุปรายงานผล 

แสดงสัดส่วนการใช้จ่าย 

งบประมาณตาม 

หมวดหมู่การด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์ 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

1๑๒ หน่วยงานของ 

ท่าน เปิดโอกาสให้ 

ท่าน มีส่วนร่วมใน การ

ตรวจสอบการ ใช้จ่าย

งบประมาณ ตาม

ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

มากน้อย เพียงใด 

- เพ่ิมวาระการประชุม 

เกี่ยวกับรายงานข้อมูล การ

ใช้จ่ายงบประมาณใน การ

ประชุมส านักงาน 

ประจ าเดือน เพ่ือให้ 

พนักงานได้มีโอกาส 

สอบถามหรือทักท้วงข้อ 

สงสัยต่าง ๆ ได้ 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายทรัพยากร บุคคล 

  



ยทธศาสตร์ที่-๑ สร้างองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์ที่ ๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกผิงความชื่อสัตย์สุจริต 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. การใช้อ านาจ ของ

ผู้บริหารด้าน การ

บริหารงาน บุคคล 

การใช้ อ านาจของ

ผู้บริหาร ด้านการ

บริหารงาน บุคคล 

จัดท า รายละเอียด

ของ ต าแหน่งงาน 0

๐เว ป656ก่เวช๐ท) 

และ เกณฑ์การ 

ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานอย่าง 

ชัดเจนและเปิดเผย 

รวมทั้งการเปิดรับ ฟ้ง

ความคิดเห็นของ ผู้ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือ 

ปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงาน 

1๑๓ ท่านได้รับ 

มอบหมายงานตาม 

ต าแหน่งหน้าที่จาก 

ผู้บังคับบัญชาอย่าง 

เป็นธรรม มากน้อย 

เพียงใด 

- การจัดท าค าบรรยาย 

ลักษณะงาน 0๐1ว □65

๓เวช๐ท) ในแต่ละ 

ต าแหน่งให้ซัดเจน เพ่ือ 

สร้างความเข้าใจให้กับ 

พนักงานเกี่ยวกับ ขอบเขต

การท างาน 

- การพัฒนารูปแบบ 

ตัวชี้วัดในการประเมินผล 

รายบุคคล ให้ เกี่ยวข้องกับ

งานที่ได้รับ มอบหมายเพิ่ม

เดิมจาก ผู้บังคับบัญชาให้

ซัด เจน 

เม.ย. ๖๔- 

ก.ย. ๖๔ 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายงานทรัพยากร 

บุคคล 

1๑๕ ผู้บังคับบัญชา 

ของท่าน มีการ 

คัดเลือกผู้เข้ารับ การ'

ฟิกอบรม การศึกษาดู

งาน หรือการให้ 

ทุนการศึกษาอย่าง 

เป็นธรรม มากน้อย 

เพียงใด 

- การปรับปรุงและ พัฒนา

แผน 1□ก ให้ รองรับ

ทักษะความสนใจ ใน

เส้นทางการพัฒนา อาชีพ 

- การคัดเลือกหลักสูตร 

'ฟิกอบรมต่างๆ และ จัดท า

หนังสือเวียนให้ พนักงาน

เลือกตามความ ต้องการ

และความ เชี่ยวชาญของ

ตน 

ม.ค. ๖๔ 

ต.ค. ๖๓ - 

ก.ย. ๖๔ 



1๑๘ การบริหารงาน 

บุคคลของ 

หน่วยงานของท่าน มี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด 

จัดท าเรื่องการตั้งกล่อง รับ

เรื่องร้องเรียนภายใน และ

จัดตั้งคณะท างาน เพื่อรับ

เรื่องร้องเรียนการ ทุจริต 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายอ านวยการ 

- ฝ่ายงานกฎหมาย 

  



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาแนวทาง กระบวนการ ระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ กองทุนมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานส าหรับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. การใช้ทรัพย์สิน 

ของราชการ จัดท า 

คู่มือและระเบียบ การ

ใช้ทรัพย์สินของ 

ราชการ สร้างระบบ 

การก ากับดูแลและ 

ติดตามตรวจสอบ การ

ยืม-คืน และ การ

ลงโทษอย่าง เคร่งครัด 

1๒๐ ขั้นตอนการขอ 

อนุญาตเพ่ือยืม 

ทรัพย์สินของ ราชการ

ไปใช้ ปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของท่าน มี

ความสะดวกมาก น้อย

เพียงใด 

พัฒนาระบบการยืม 

ทรัพย์สินออนไลน์ เพ่ือ ลด

เวลา และเพ่ิมความ สะดวก

รวดเร็วในการขอ ใช้งาน 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายอ านวยการ 

1๒๓ ท่านรู้แนว 

ปฏิบัติของ หน่วยงาน

ของท่าน เกี่ยวกับการ

ใช้ ทรัพย์สินของ 

ราชการที่ถูกต้อง มาก

น้อยเพียงใด 

จัดท าคู่มือการใช้ ทรัพย์สิน

ของราชการ ใน 

รูปแบบ เพ่ือการเผยแพร่ 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 



1๒๔ หน่วยงานของ 

ท่าน มีการก ากับ ดูแล

และตรวจสอบ การใช้

ทรัพย์สินของ ราชการ 

เพ่ือ ป้องกันไม่ให้มี

การ น าไปใช้ประโยชน 

ส่วนตัว กลุ่ม หรือ 

พวกพ้อง มากน้อย 

เพียงใด 

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้ 

พนักงานทราบเกี่ยวกับ 

ประกาศ/นโยบายการใช้ 

ทรัพย์สินของราชการ 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายงานกฎหมาย 

- 
ทุกตัวชี้วัดของการ 

ประเมินคุณธรรม 

อบรมการประเมิน 

คุณธรรมและความ 

ก.พ. ๖๔ ฝ่ายนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์   



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 และความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของ 

กองทุนฯ 

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของกองทุน 

  

- 017 การเปิดเผย 

ข้อมูลภาครัฐ 

ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุน 

พัฒนาสื่อปลอดภัยและ 

สร้างสรรค ์

ม.ค. ๖๔ งานสื่อสารองค์กร 

ฝ่ายสนับสนุนการ 

บริหารงาน 
 

ยุทธศาลตร์ที่ ๒ พัฒนาแนวทาง กระบวนการ ระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ กองทุนมีกลไกการป้องกันการทุจริตที่ทันต่อสถานการณ์ 

ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑. การแล้ไขปัญหา 

การทุจริต มุ่ง 

เสริมสร้าง วัฒนธรรม

การ ท างานเพ่ือ 

ประโยชน์สูงสุดของ 

ส่วนรวม มีจิต 

สาธารณะและ พร้อม

ให้บริการ ประชาชน

อย่างเต็ม ก าลัง

ความสามารถ โดย

จัดท ามาตรการ การ

ป้องกันและมี ระบบ

การติดตาม 

ตรวจสอบ พฤติกรรม

การ ทุจริตอย่าง

ชัดเจน และเปิดเผย 

รวมทั้ง การเปิดให้ 

ประชาชนมีส่วน ร่วม

1๒๗ ปัญหาการ 

ทุจริตในหน่วยงาน 

ของท่านได้รับการ แล้

ไข มากน้อย เพียงใด 

- มีการสื่อสารให้ พนักงาน

ทราบว่ามีการ ด าเนินการ

แกไขปัญหา ทุจริตภายใน

องค์กรอย่าง ต่อเนื่อง 

ม.ค. ๖๔ - ฝ่ายนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ 

1๒๙ หน่วยงานของ 

ท่าน มีการน าผล การ

ตรวจสอบของ ฝ่าย

ตรวจสอบทั้ง ภายใน

และ ภายนอก

หน่วยงาน ไปปรับปรุง

การ ท างาน เพ่ือ

ป้องกัน การทุจริตใน 

หน่วยงาน มากน้อย 

เพียงใด 

- จัดท าการควบคุม ภายใน 

และพิจารณา ปรับแก้ตาม

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

1๓๐ หากท่านพบ 

เห็นแนวโน้มการ 

ทุจริตที่จะเกิดข้ึน ใน

หน่วยงานของ ท่าน 

ท่านมี 

- จัดตั้งกล่องรับเรื่อง 

ร้องเรียน และเพ่ิมช่อง 

ทางการรับเรื่องร้องเรียน 

จากทางเว็บไซต์ 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

- ฝ่ายอ านวยการ 

- ฝ่ายสนับสนุนการ 

บริหารงาน 
  



ข้อเสนอแนะ ความสอดคล้อง กิจกรรม/แนวทางการ แล้

ไข 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ความคิดเห็นและ การ

ติดตาม 

ตรวจสอบการ ท างาน

ของ หน่วยงานได้ 

โดยง่ายและสะดวก 

ความคิดเห็นต่อ 

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

อย่างไร 

- มีการออกนโยบาย 

เกี่ยวกับการจัดการเรื่อง 

ร้องเรียน และจัดตั้ง 

คณะท างานเพ่ือ ตรวจสอบ

ปัญหาการ ทุจริต 

ม.ค. ๖๔ - 

ก.ย. ๖๔ 

 

 


