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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลท้ายดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมมภิบาล และประการสาคัญ
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI)
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลท้ายดง
กุมภาพันธ์ 2563
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1.หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท้ายดง อาเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท้ายดง อาเภอวังโป่ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.08 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานใน ระดับ B
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.16
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.43 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 85.32 ตัวชีว้ ัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.22 ตัวชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.88 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.28
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.61 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 77.43 ตัวชีว้ ัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 และตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.34
สรุปได้ว่า จุดแข็งของหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 91.16 คือ ตัวชีว้ ัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนามากที่สุดเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้
เท่ากับร้อยละ 68.34
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของเทศบาลตาบลท้ายดง อาเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
/3.1 จุดแข็ง…(2)

-23.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยล 85) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัตหิ น้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.16 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.43 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานค่อนข้างมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.32 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การใช้บริการของหน่วยงาน
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 ) จานวน 7 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 84.22
เป็ น คะแนนจากการประเมินการรับ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่ว ยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังการทุจริต
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.88 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบพัส ดุ จากการประเมินเห็นได้ว่า หน่ว ยงานควรให้ ความสาคัญกับ
การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.28 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการและขั้นตอน
/กระบวนการทางาน…(3)

-3กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการทาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน การให้บริการเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.61 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานควรจะ
มีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
และนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่าย
งานด้วย
(5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.43 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนละระยะเวลาที่กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นา
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน การบริการให้เกิดความโปร่งใสและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือปิดเบือน
ข้อมูล ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น
(6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณะชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
(7) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.34 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
/ และ(5) การส่งเสริมความโปร่ง……(4)

-4และ(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริการงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ที่มีต่อ
หน่วยงานตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้ วัดการใช้อานาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 84.86
อยู่ในระดับพอใช้ บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่ค่อนข้างเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
สาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
(1)การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย (1)สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน จ่ายงบประมาณประจาปีให้บุคลากร
(2)การใช้จ่ายงบประมาณ
ภายในหน่วยงานทราบ
(2)เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ (1)การรับรู้แนวปฏิบัติของ
(1)สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทางราชการ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ
ทรัพย์สินของราชการ
(2)มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
(2)ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ยืมที่ถูกต้อง
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
(3)สร้างมาตรการการกากับดูแล
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
(3)การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทางราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
(4)การกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ (1)การจัดทาแผนงานด้านการ
(1)จัดทาแผนงานด้านการป้องกัน
ทุจริต
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และปราบปรามการทุจริตของ
ของหน่วยงาน
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไข
(2)เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทาง ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
วินัยเมื่อมีการทุจริต
(2)สร้างมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน
/ตัวชี้วัด……(5)

-5ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต(ต่อ)

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

(3)การนาผลการตรวจสอบของฝ่าย (3)เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน
ตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริต
(4)นาผลจากการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ที่มีต่อ
หน่วยงานใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 80.68 อยู่ในระดับพอใช้ บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

(1)การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ (1)มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ ปฏิบตั ิงาน/การให้บริการอย่าง
ระยะเวลาที่กาหนด
ชัดเจน
(2)การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน (2)สร้างจิตสานึกแก่พนักงานใน
กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
กันของพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การทางาน

(1)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน
(2)การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดาเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มีวิธีการ
และขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น

/4.3 ผลการประเมิน…..(6)

-64.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่มีต่อหน่วยงานใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 68.55 อยู่ในระดับควร
ปรับปรุง บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานควรมีการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
(1)ข้อมูลพื้นฐาน
-ไม่พบการเปิดเผยการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล กระดานถามตอบ แสดง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน
(2)การบริหารงาน
-ไม่พบข้อมูลรายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ
6 เดือน
-การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี ไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดที่กาหนด
-ไม่พบการให้บริการ E-Service
(3)การบริหารเงินงบประมาณ
-ไม่พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีไม่ชัดเจน
(4)การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
-การเปิดเผยข้อมูล หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ไม่
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1)พัฒนาระบบให้มีช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถถามข้อมูล
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คาตอบกับผู้สอบถามได้ เป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่นกระดานถาม
ตอบ
(2)เปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
ดังนี้
-รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
-การให้บริการ E-Service
(3) เปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
ดังนี้
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี
(4)เปิดเผยและปรับปรุงข้อมูลให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
ดังนี้
-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
-รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

/ตัวชี้วัด…..(7)

-7ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต

ประเด็นการประเมิน
(1)การดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1)ควรจัดทาและเปิดเผยข้อมูล ดังนี้
-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริต
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

5. ประเด็ นที่จ ะต้องพัฒนาการปฏิบัติ งานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 4
การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.61 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

หัวข้อการประเมิน
(1)บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น
ของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
(2) บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน
มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
(3)หน่วยงานของท่าน มีการกากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
(4)ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด
(5)กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
91.51

82.97

80.17

73.57

72.66

/ตัวชี้วัด….(8)

-8ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ (ต่อ)

หัวข้อการประเมิน
(6)ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
70.77

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานที่ดียิ่งขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ โดยหน่วยงานควรกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
จัดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน
6. ข้อเสนอในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
(1)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
(2) การจัดทาประกาศข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน
(3)ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน
(4)ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานใน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทบซ้อน
(5)การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริง จัดทาประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
แก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมี
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน
จัดทาประกาศไม่เรียกรับ
การให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ
(6)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร
ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
และสาธารณชนรับทราบ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด/
กองคลัง
สานักปลัด/
กองคลัง

การกากับติดตาม
รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ
สิ้นปีงบประมาณ

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

/มาตรการ…..(9)

-9มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

(7)การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันกาหนดเวลา พร้อม
ที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ
(8)มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
งาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ตาม
กาหนดเวลา และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

สานักปลัด

(1)สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทางาน
(2)ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน

สานักปลัด/
กองคลง/
กองช่าง/
กองการศึกษา/
กองสาธารณสุขฯ/
กองสวัสดิการสังคม/
กองการประปา

การกากับ
ติดตาม

