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องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
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รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
*******************************
คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and
transparency Asswssment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ
(3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10 ) การป้องกัน
การทุจริตโดยประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับรู้หรือผู้มาติดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(OpenData) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2456๔
งานบริหารงานทั่วไป สานักปลัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาท
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ (Corruption Perception Index:CPI) ของ
ประเทศไทยมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
งานบริหารทั่วไป สานักปลัด
มกราคม 256๔

-21. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานัก ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรนรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึง่
ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู โดย
ภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 87.82 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับ A
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน
เท่ากับร้อยละ 92.21 รองลงมาคือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.06 ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนร้อยละ 91.49 ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.41
ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนร้อยละ 88.46 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 87.50
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 85.49 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยสินของทางราชการ ได้คะแนน
ร้อยละ 83.57 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนน 80.81 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อย
ละ 77.53
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.21 คือตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการ
ดาเนินงาน ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 77.53
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จานวน 7 ตัวชีว้ ัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.21 เป็นคะแนนจาก
การประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ

-3หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
การดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลัก ไม่มี
การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.06 เป็นคะแนนจากการ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการ
บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 91.49 เป็นคะแนนจาก
การประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
(๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การปฏิบัตหิ น้าที่ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 91.41 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการ
ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน
ได้ในอนาคต

-4(๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การใช้อานาจ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.46 เป็นคะแนนจากการประเมินมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อ
ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการทุจริต โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน ให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
(7) ตัวชี้วัดที่ 7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 85.49 เป็นคะแนนจาก
การประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญ ของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตากว่าร้อยละ 85) ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.57 เป็น
คะแนนจากการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

-5(2) ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.81 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(3) ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.52 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ พัสดุด้วยเห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้
ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้
(4) ตัวชี้วัดที่ 10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.53 เป็นคะแนน
จากการประเมิน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) โดยเฉลี่ยทั้ง 5
ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 88.22 ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85.95 )

-6การรับรูผ้ มู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายใน คะแนนเฉลีย่ 85.95
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1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
กากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยเฉลี่ย
ทั้ง 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.08 ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 87.08 )
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1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆ อย่าง
ทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
2) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง และภายในองค์กรควรติดป้ายประชาสัมพันธ์อัปเดทข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก ที่สาคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยเฉลี่ยทั้ง 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 89.78 คะแนน ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 89.78)
1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ควรปรับปรุงอัปเดทข้อมูลและแสดงโครงสร้างฝ่ายข้าราชการ
การเมืองภายในองค์กร และ ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และแสดง URL
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี 2564
2) การป้องกันการทุจริต ควรดาเนินการรายงานแสดงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทุจริตที่ระบุไว้
ในข้อ O36 และสร้าง รายละเอียดรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต
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การป้องกันการทุจริต

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 10
ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9การใช้
งบประมาณ

จุดแข็ง

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต

จุดแข็ง

หัวข้อการประเมิน
1) โครงสร้างฝ่ายข้าราชการการเมือง
2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ส่งนักจัดการงานทั่วไปเข้าอบรมและแก้ไขโครงสร้างข้าราชการ

ค่าเฉลี่ย
0.00
0.00
0.00

กองคลังมีมาตรการประชุมมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
0.00
2) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี 0.00
รอบ 6 เดือน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ KTB Corporate Online
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
อบรมฝ่ายนิติการเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ e-plannacc

ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ควรปรับปรุง
โครงสร้างฝ่ายข้าราชการการเมือง และ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จัดทา รายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ดาเนินการการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ รายงาน
การกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน

-96. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
ให้ดีขึ้น
มาตรการ
1)มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง
2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้
มาติดต่อราชการที่เป็นไป
ตามขั้นตอนระยะเวลาที่
กาหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน
2) รณรงค์พัฒนาจิตสานึกการ
ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสารสนเทศของ
หน่วยงาน
5)เปิดโอกาสให้
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากร
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม และสาธารณชนรับทราบ
ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
6)มีการมอบหมายงาน
1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ เกณฑ์การประเมินและการทางาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุมเรื่อง
ตามระดับคุณภาพของงาน ความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
เพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน
7) การเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผย
ในการสื่อสาร
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และการมี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
สานักงานปลัด/กอง รายงาน
คลัง
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ
สิ้นปีงบประมาณ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ทุกสานัก/กอง

สานักงานปลัด

ทุกสานัก/กอง

ทุกสานัก/กอง

รายงาน
ความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ
สิ้นปีงบประมาณ

ภาคผนวก

