รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ITA)

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

คำนำ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessmrnt –ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและนำข้อมูลผลกำรประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล (Good Govermamce) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะทั้งในระดับชำติและระดับสำกล
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจำกตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ (2) กำรใช้
งบประมำณ (3) กำรใช้อำนำจ (4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร (5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต (6) คุณภำพ
กำรดำเนินงำน (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ (10)
กำรป้องกันกำรทุจริตโดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) กำรรับรู้ขอผู้รับบริกำร ผู้
มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (external) และกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทุกหน่วยงำนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนภำครัฐภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และประกำรสำคัญ คือ ได้มี
บทบำทในกำรผลักดันกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนภำพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยให้มีอันดับผลคะแนนดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
กันยำยน 2564

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของ
ยุ ทธศำสตร์ ช ำติว่ำ ด้ว ยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) ซึ่ง ถือเป็น กำร
ยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับ
กำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย อาเภอ
ลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
ผลกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิ นงำนขององค์ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบล
เขำน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 92.38 คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรม
และ ควำมโปร่งใสในกำรเนินงำน ระดับ A
เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 รองลงมำคือ
ตัวชี้วัดกำรเปิ ดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 97.50 ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติห น้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ
93.20 ตัวชี้วัดคุณภำพกำรดำเนินงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 91.56 ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ 90.52 ตัวชี้วัดกำรใช้อำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 88.15 ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 85.78 ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรทำงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 85.80
ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.22 และตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สิ นของทำงรำชกำร ได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.96 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่หน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับน้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
ส่วนที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้เท่ำกับร้อยละ
83.96
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำแนกตำมดัชนีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ให้
สำธำรณชนได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้
บริกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน กำรทุจริ ต และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่ งเสริม ควำม

โปร่งใสและป้องกัน กำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะ
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 97.50 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชน
ทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2)
กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่
แผนกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงหรื อ กำรจั ดหำพั ส ดุ (4) กำรบริห ำรและพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่ วยงำน
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและ กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
(3) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.20 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรดำเนินงำน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่กำหนด
ไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำ ประชำชน หรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำ
ยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่นำผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์ ส ำธำรณะ และไม่พบว่ำไม่มี กำรเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรพัฒ นำ
ปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลสำธำรระอย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย
ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทำงที่หลำกหลำย กำรบริกำร ให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำร
ทำงำนให้ดียิ่ งขึ้น และเปิดโอกำสให้ ผู้รั บบริกำร หรือ ผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยเข้ำมำมีส่ว นร่ว มในกำรปรับปรุงกำร
ดำเนินกำร
(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 91.56 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมิน กำรรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ ม ำติด ต่ อ หรื อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงำนต่ อ คุ ณภำพกำร
ดำเนิน งำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กำรปฏิบัติห น้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และ
ระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งเคร่ ง ครั ด เห็ น ได้ ว่ ำ ประชำชน หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ำรมี ค วำมเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภำพ กำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริกำร ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำไม่มี กำรเรียกรับสินบน
แต่ทั้งนี้ ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลสำธำรระ
อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทำงที่หลำกหลำย กำรบริกำร ให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีกำรและขั้นตอนกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงกำรดำเนินกำร
(5) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 90.52 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำหน่ ว ยงำน ทั้ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละ
กระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือ ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.02 เป็นคะแนนจำก กำร
ประเมิน กำรรั บ รู้ ของบุ คลำกรภำยในหน่ ว ยงำนต่อกำรใช้อำนำจของผู้ บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่ำง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่ำ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่น ต่อกำรใช้
อำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.78 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุ จริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำนมีกำรจัดทำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำง เป็นรูปธรรม
(3) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรทำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 84.22 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ กำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำหน่ ว ยงำน ทั้ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละ
กระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือ ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.96 เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในในกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และ
กำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและ สะดวก
เห็นได้ว่ำ หน่วยงำนควรจะมีกำรจัดทำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) ได้คะแนน
เ ท่ ำ กั บ ร้ อ ย ล ะ 90.40 อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ ำ ห น่ ว ย ง ำ น มี แ น ว โ น้ ม ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น
ที่เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นและแสดง
ควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล โดยสิ่ง
ที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด
กำรใช้งบประมำณ

ประเด็นการประเมิน
(1) กำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปีของหน่วยงำน
(2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร

(1) กำรรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำน
ของท่ำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร
(2) ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำน
(3) กำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร
ไปใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง
(4) กำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำร
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
(1) กำรให้บริกำรแก่ผู้ที่มำติดต่อ
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด

ขั้นตอนกำรให้บริกำร

กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ดังนี้ กำรสอบถำม
กำรทักท้วง กำรร้องเรียน
กำรมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมระดับคุณภำพของผลงำน

(1) กำรสอบถำม
(2) กำรทักท้วง
(3) กำรร้องเรียน
(1) กำรมอบหมำยงำนจำก
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรมมำก
น้อยเพียงใด
(1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมระดับคุณภำพของผลงำนมำก
น้อยเพียงใด

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีให้
บุคลำกรในหน่วยงำน
(2) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(3) มีช่องทำงเพื่อให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนสำมำรถแจ้งเบำะแสที่
สงสัย โดยมีมำตรกำรคุ้มครองผู้
ร้องเรียน
(1) สร้ำงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร
(2) มีขั้นตอนกำรขออนุญำต กำรขอ
ยืมที่ถูกต้อง
(3) สร้ำงมำตรกำรกำรกำกับดูแล
และตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร

(1) เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรควรกระชับ
เวลำ แต่ไม่อำจละเลยควำมถูกต้อง
ของข้อมูล
(2) เจ้ำหน้ำที่ท่ำนอื่น ช่วยกัน
ให้บริกำรในส่วนที่ทำได้ เช่นกำร
สอบถำมคัดกรองควำมต้องกำร
เบื้องต้น
(1) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำถึง
หน่วยงำนเพิ่มขึ้น
(1) กำรเกลี่ยงำน ในตำแหน่งที่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ควรเป็นกำร
เกลี่ยแบบกระจำย ทั่วถึง เป็นธรรม
(1) กำรประเมินตำมผลงำนอย่ำง
เที่ยงตรง เป็นธรรม สัมพันธ์กับกำร
มอบหมำยงำน

4.2 กำรประเมินตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็ นผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสียภำยนอก (External) อยู่ใน
ระดับ A (ร้อยละ 93.98) บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนว่ำหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้ โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และพบว่ำมีกำรเรียกรับสินบนทั้งที่
เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อำจคำนวณเป็นเงินได้ อย่ำงไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำ
สำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำน

ประเด็นการประเมิน
(1) มีกำรชี้แจงและตอบคำถำม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับกำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน มำกน้อย
เพียงใด

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) จัดทำแผนผังกำรให้บริกำร /
คำแนะนำ / ตัวอย่ำงกำรกรอกคำร้อง
ให้ประชำชนได้ทรำบเบื้องต้น
(2) พนักงำนอธิบำยด้วยถ้อยคำชัดเจน
ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล ไม่ใช้เสียงดัง
จนเกินไป

กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน

(1) เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้ทีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน
(2) กำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร

เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรือผู้ทีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนกำรบริกำรให้
เกิดควำมโปร่งใส มีวิธีกำรขั้นตอนกำร
ทำงำนให้ดีขึ้น

4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) อยู่ในระดับ AA (ร้อยละ
97.67) บ่งชี้ให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีกำรวำงระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลง
หรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ อย่ำงไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำสำหรับหน่วยงำน มีรำยละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
(1) สถิติผู้มำใช้บริกำร
- จัดทำสถิติผู้รับบริกำร

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) จัดทำสถิติ ผู้มำรับบริกำรของแต่
ละหน่วยงำน

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ซึ่งได้คะแนน
เท่ำกับร้อยละ 83.96 ซึ่งประเมินจำกกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร

หัวข้อการประเมิน
(1) บุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชนมี
กำรนำทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้โดย
ไม่ได้ขออนุญำตอย่ำงถูกต้องจำก
หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด

ค่าเฉลี่ยคะแนน
90.91

(2) บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมี
98.50
กำรเอำทรัพย์สินของรำชกำรไปเป็น
ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มำกน้อยเพียงใด
(3) กรณีต้องมีกำรขอยืมทรัพย์สินของ
79.00
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน บุคลำกรใน
หน่วยงำนของท่ำน มีกำรขออนุญำต
อย่ำงถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
(4) หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับ
81.95
ดูแลและตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มำกน้อยเพียงใด
(5) ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของ
80.45
ท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด
(6) ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืม
72.95
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก
มำกน้อยเพียงใด
ผลกำรประเมินข้ำงต้น ชี้ให้เห็นว่ำ สิ่งที่ควรพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงำนควรให้
ควำมสำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยหน่วยงำนควรกำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร นอกจำกนี้ หน่วยงำนต้องขัดทำข้อตกลงหรือประกำศให้บุคลำกร
ทรำบถึงนโยบำยกำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืม
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำนทรำบให้ชัดเจน

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ การกากับ
ติดตาม
(1) มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ จัดทำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้
ทุกสำนัก/ - รำยงำน
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง
กอง
ควำมก้ำวหน้ำ
และสรุปผล
ณ สิ้น
(2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงำนหน่วยงำน
สำนักปลัด ปีงบประมำณ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(3) ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน
รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่องกำรประเมิน
สำนักปลัด
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือสื่อสำรสนเทศของ
หน่วยงำน
(4) กำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติใน
มีกำรจัดทำประกำศข้อปฏิบัติในกำรขอยืม สำนักปลัด/
กำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในกำร
กองคลัง
ในกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนทรำยให้ชัดเจน
(5) กำรเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้ จัดทำประกำศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใด สำนักปลัด
มำใช้บริกำรอย่ำงถูกต้อง
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมีกำรจัดทำ
ตรงไปตรงมำ และมีแนวทำงในกำรให้ ประกำศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือ
ผู้มำติดต่ออย่ำงโปร่งใส
ทรัพย์สินใดๆ
(6) กำรตรวจสอบและต่ออำยุเว็บไซต์ ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ให้ทันกำหนดเวลำ พร้อมที่จะเผยแพร่ หน่วยงำนให้เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลให้ประชำชนทรำบ

สำนักปลัด

(7) เปิดให้โอกำสให้บริกำร หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน
(8) มีกำรมอบหมำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับคุณภำพงำน โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ

สำนักปลัด

ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน กำร
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลำกรและ
สำธำรณชนรับทรำบ
(1) สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรประเมินและกำรทำงำน
(2) ผู้บริหำรเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องควำม
เป็นธรรมในกำรประเมิน เพื่อเพิ่มควำม
ตระหนักให้หัวหน้ำงำน

ทุกสำนัก/
กอง

