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บทน า 
 

   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงานตนเองและน า ข้อมูล                              
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน                         
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก                 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน            
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ                
และระดบัสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทัง้ 10 ตัวชี้วัด ไดแ้ก่ (1) การปฏิบัติหนา้ที ่(2) การใช้งบประมาณ       
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพยากรของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน                      
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมล และ (10) การป้องกัน                 
การทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ                   
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                 
(Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอ้นให้เห็นถงึการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม                         
และยกระดับคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ                              
ซ่ึงทุกหนว่ยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้รว่มกันขบัเคลื่อนการประเมิน ITA ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
จนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และประการส าคัญก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของจังหวัดได้ให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ตลอดจนให้การสนับสนุน                  
การประเมินดังกล่าวอย่างดียิ่ง จนท าให้ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ค่าคะแนนเท่ากับ 87.55 คะแนน อยู่ในระดับ A  (85.00 – 94.99) ซึ่งถือได้ว่าผู้บริหารของจังหวัดนั้นเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของจังหวัด ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

       
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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1. หลกัการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา                  
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก                          
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ                      
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”                       
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ                    
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน               
ไดอ้ย่างเหมาะสม  

 
2. ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม              
ไดค้ะแนนเทา่กบัร้อยละ 87.55 คะแนน ซึ่งถอืว่ามคุีณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A  

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมาคือ 
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.78 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34         
ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.49 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.46                   
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.53 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
79.98 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.91 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 78.58 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.35 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน                   
การทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้เท่ากับ                   
รอ้ยละ 75.35  

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีตัวชี้วัดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 มีผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่                        
จะตอ้งพัฒนาไว้ ดังตอ่ไปนี้  
   3.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดทีไ่ด้คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 80) จ านวน 6 ตัวชีวั้ด คือ  
         1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน                
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริต                       
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ 
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ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทีแ่สดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานในลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้       
   2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.78 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ                
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน      
  3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็น                   
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน                    
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.49 เป็นคะแนน      
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด   
ไว้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของ                
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน   
  5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.46 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
  6) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.53 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการหรือของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม                           
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  
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    3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คือ  
         1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.98 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ              
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธ์แผนการ               
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของจังหวัดให้บุคลากรภายในได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองเพ่ิมมากขึ้น เช่น เปิดโอกาส                      
ให้เป็นผู้เฝ้าระวัง ตรวจสอบ โดยสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างเสรี    
          2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.91 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น                      
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุง คือ การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้
ในการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัด ที่จะต้องท าให้การทุจริตในจังหวัดลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ 
จังหวัดต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของ                    
ฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                  3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.58 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย                     
ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุง คือ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลที่จะเผยแพร่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือว่าคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรเพ่ิมช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                    
อย่างมีประสิทธิภาพ   
                  4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.35 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุง คือ ต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง หน่วยงานต้องเพ่ิมกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ                           
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

4.1 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน               
เท่ากับร้อยละ 82.84 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส                        
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน                
ของผู้บริหารที่มุ่งต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา           
ส าหรบัหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1. การรับรู้ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี                    
ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่ ว ยง านมี ส่ วน ร่ วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.  มีช่องทางเ พ่ือให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ ง
เบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 1. การด าเนินของหน่วยงานในการเฝ้า
ระวังการทุจริต การตรวจสอบการ
ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมี
การทุจริต 
2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมหรือมีความเชื่อมั่น
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

1. สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
2. เน้นย้ าให้หัวหน้าส่วนราชการ
ของหน่วยงานเพ่ิมความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
3 . ห น่ ว ย ง า นมี ก า ร ท บ ท ว น
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริ ตให้มีประสิทธิภาพ              
อยู่เสมอ  
4. เน้นย้ าให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม  
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
  5 .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น มี

กระบวนการ เฝ้ าระวั ง  และ
ตรวจสอบการทุจ ริ ตภายใน
หน่วยงาน 
6. หน่วยงานควรมีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

4.2 ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน               
เท่ากับร้อยละ 79.81 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน         
ในระดับหนึ่ง โดยหน่วยงานได้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ 
อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

  ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 1. การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่

ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคน มีความเท่าเทียมกัน 

1. หน่วยงานต้องมีมาตรการ             
ลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น 
การให้บริการ ณ จุดเดียว (one 
stop service) การให้บริการโดย
ใช้ระบบ IT 
2. สร้างจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการโดยเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรั บปรุ ง พัฒนาการด า เนิ น ง าน /              
การให้บริการของหน่วยงาน 
2. การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ 

มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ หรือเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุ งการด า เนินงาน
เ พ่ือ ให้ การบริ การ เกิ ดความ
โปร่งใส และเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนการท างานให้ดีขึ้น 
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   4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนน 96.89                         
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ                
รวมทั้งหน่วยงานได้พยายามที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
                

  ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

   - Q&A 
2. การส่งเสริมความโปร่งใส 
    - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

หน่ ว ย ง านต้ อ ง เ พ่ิ ม เ ติ มหรื อ
ปรับปรุ ง เว็บ ไซต์ ขององค์กร               
โดยต้องน าเข้าข้อมูลต่างๆ ลงให้
ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของ
อ ง ค์ ก ร  แ ผ น ด า เ นิ น ง า น 
งบประมาณ บุคลากร โครงการ
และกิจกรรม และต้องมีการ
ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์              
ให้ทันก าหนดเวลา พร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
รวมถึงต้องเพ่ิมช่องทาง E-SERVICE 
ให้แก่ผู้ รับบริการ ให้สามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก 
 

 
5. ประเด็นตัวชี้วัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลือกปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 79.91 เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

85.60 

 2. หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

89.29 
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ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

 3. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข               
มากน้อยเพียงใด 

76.20 

 4. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต                
มากน้อยเพียงใด 

75.78 

 5.  หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ                      
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

79.28 

 6. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจว่าจะ มี                 
การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมีความมั่นใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด 

73.30 

 

คะแนนรวม 
 

 

79.91 
 

 
   ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีควรปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้                
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
ให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัด  รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ      
การทบทวนนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตของจังหวัด ซึ่งมีการทบทวนอยู่เสมอ รวมทั้ง 
เน้นย้ าให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกส่วนราชการมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของตน 
 
6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
ให้ทราบถึงการให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ป ร ะ ก า ศ
เจตจ านงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ             
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้แก่บุคลากรภายในได้รับรู้
รับทราบ 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
2. การด าเนินการทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตของจังหวัด 

ด าเนินการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุ จ ริ ตของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันของ
จังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยนโยบายหรือมาตรการด้าน
ป้องกันการทุจริตของจังหวัด    
สุราษฎร์ธานีที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. คู่มือการประเมินความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดราชการ
บริหารส่ วนภูมิภาคจั งหวั ด               
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 
4. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ยมีส่ วนร่ วมในการ
ด า เนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ   

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 5. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      
6.  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ
สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
7. ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว น ต น กั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 
8.ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่ อง มาตรการตรวจสอบ            
การใช้ดุลพินิจ 

 รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

3. การด าเนินการจัดท าแผนงาน    
ด้านการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

4. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร
ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

1 .  ก า หน ด น โ ยบ า ย ห รื อ
มาตรการในการร้องเรียนเมื่อ
พบ เห็ นการทุ จ ริ ตภ าย ใน
หน่วยงาน โดยจัดท าประกาศ
จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี  เ รื่ อ ง 
ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต
แล ะป ร ะพฤ ติ มิ ช อบ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 2. ก าหนดมาตรการในการ

ติดตามข้อมูลในกรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดถูกกล่าวหา
หรือถูกร้องเรียนว่าได้กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

 รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

5. น าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรว จสอบ  จ ากทั้ ง ภ า ย ในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน 

เสนแนะให้ทุกส่วนราชการ             
ในจังหวัดให้ความส าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อก ห น่ ว ย ง า น                
ไปปรับปรุงการท างาน 
 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

6 .  มีการปรับปรุ งข้อมู ล ในหน้ า
เว็บไซต์ของจังหวัดให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์จังหวัด โดยต้องน า
ข้อมูลต่างๆ ที่ เป็นปัจจุบัน            
ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ขององค์กร  แผนด าเนินงาน 
งบประมาณ บุคลากร โครงการ
และกิจกรรม รวมทั้งตรวจสอบ
และต่ออายุ เ ว็บไซต์ ให้ทัน
ก าหนดเวลา 
 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

7. เพ่ิมช่องทาง E-SERVICE ให้แก่
ผู้รับบริการ 

ด า เนินการจัดท าช่ องทาง              
E-SERVICE ล งบน เ ว็ บ ไ ซ ต์
จังหวัด เ พ่ือให้ผู้ รับบริการ
สามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
ห น่ ว ย ง า น ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
เว็บไซต์ได้ 
 

ส านักงานจังหวัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
8. สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ด้านการป้องกันและแก้ ไขปัญหา          
การทุจริตของจังหวัดให้ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  

มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ
ในจั งหวัดน านโยบายหรือ
มาตรการด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตต่างๆ 
ของจั งหวั ด ไ ป ขั บ เ ค ลื่ อ น             
โดยปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
แต่ละส่วนราชการ 
 

ทุกส่วนราชการ
ในจังหวัด 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 


