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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
***************************
คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน
จากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อานาจ (๔) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดาเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘)
การปรับปรุงระบบการทางาน (๙) การเปิดเผย ข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลโจดหนองแก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่ วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-๒๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๗๒ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนิน
งาน ระดับ C
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้ าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๖๙ ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ๙๙.๖๑
ตัวชี้วัด การใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๕๓ ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๙๙.๐๕ ตัวชี้วัด คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๖๐ ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทางาน
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๕๒ ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๘๙ ตัวชี้วัด การ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๖.๖๓ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๓.๔๗
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ คือ ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหา
การทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ๓๓.๔๗

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จานวน ๘ ตัวชี้วัด คือ
(๑) ตัวชี้วัด เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน มีการจัดทา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม
(๒) ตัวชี้วัด เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๖๙ เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่ อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน
(๓) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๖๑ เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวั ตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แก
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๕๓ เป็นคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุ คลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้
อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(๕) ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๐๕ เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพ ย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(๖) ตัวชี้วัด เรื่อง คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๐ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่ างเคร่งครั ด เห็ นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่
ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน
แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่ง ควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธาร
ระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดาเนินการ
(๗) ตัวชี้วัด เรื่อง การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๕๒ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบ
การทางาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรุงพัฒ นาหน่ว ยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
(๘) ตัวชี้วัด เรื่อง ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๐๙ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่ อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ) จานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๕๖.๒๕ เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ ผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
(๒) ตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๓.๔๗ เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน

ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดาเนินงานของหน่วยงาน เห็นได้ว่าผลการประเมิน
ด้านนี้คะแนนต่าสุด จึงควรมีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นให้มากขึ้น และมีความเป็นปัจจุบัน
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๙๙.๔๔ อยู่ในระดับ A บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย (๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีให้
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่
สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู้
ร้องเรียน
(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ
ทรัพย์สินของราชการ
(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ยืมที่ถูกต้อง
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
(๓) สร้างมาตรการการกากับดูแล
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
(๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทางราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
(๔) การกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่ใน
ระดับ B คะแนนร้อยละ ๘๖.๓๔ คะแนน บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริ การมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มี

การเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เรื่อง คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
(๒) การปฏิ บั ติ ง าน/ให้ บ ริ ก ารแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกับของพนักงาน
ตัวชี้วัด เรื่อง การปรับปรุงระบบการ (๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ทางาน
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) มี ขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ปฏิ บั ติ ง าน/การให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
ชัดเจน
(๒) สร้ า งจิ ต ส านึ ก แก่ พ นั ก งานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดาเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมีวิธีการ
และขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น

๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๖
คะแนน บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
มีจานวนน้อย ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น การบริหารงาน เงินงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความโปร่งใส มีรายละเอียด
ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน
(๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
- การเปิดเพื่อสอบทานของ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service
(๒) การบริหาร
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่
-การเปิดเผยข้อมูล E-service กาหนด
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
กาหนด
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ
สอดคล้องตามรายละเอียดที่กาหนด
- การเปิดเผยข้อมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่กาหนด

ตัวชี้วัด เรื่อง การป้องกันการทุจริต

(๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

-ไม่มี-

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ ๓๓.๔๗ ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน
(๒) การบริหารงาน
(๓) เงินงบประมาณ
(๔) ทรัพยากรบุคคล
(๕) ความโปร่งใส

ค่าเฉลี่ยคะแนน
๕๕.๕๕
๓๗.๕๐
๑๔.๒๘
๐๐.๐๐
๖๐.๐๐

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงาน
ควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน โดยหน่วยงานควรกาหนดทุกส่วนราชการให้นาข้อมูล
ภารกิจงานต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ อบต. นอกจากนี้ ต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ปรับปรุงการ
ทางานของเว็บไซต์สานักงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต้องเป็นปัจจุบัน
๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น
มาตรการ
(๑) ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานปลัด
ประกอบด้วย โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร อานาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงการลงข้อมูลการ ปรับปรุงข้อมูลการ
กองช่าง
ดาเนินงาน
บริหารงาน ประกอบด้วย
แผนการดาเนินงาน
ประจาปี และรายงานผล
การดาเนินงานประจาปี
ให้เป็นปัจจุบัน

การกากับติดตาม
- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

(๓) จัดทาคู่มือการให้บริการ จัดทาคู่มือการให้บริการ
รวบรวมสถิติการขอรับบริการ และรวบรวมสถิติ พร้อม
เพิ่มช่องทาง E-Service
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบทาง
เว็บไซต์ ทุกเดือน
(๔) จัดทาแผนการใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้
งบประมาณประจาปี
จ่ายงบประมาณประจาปี
รายงานรอบ ๖ เดือน และ
รายงานประจาปี ทาง
เว็บไซต์ของ อบต.
(๕) มาตรการเผยแพร่งาน
จัดทานโยบายการบริหาร
บริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล กาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
(๖) มาตรการช่องทางรับฟัง เพิ่มช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นให้
หลากหลายมากขึ้น พร้อม
ทั้งช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นทางเว็บไซต์ของ
อบต. ด้วย

สานักงานปลัด

กองคลัง

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

- รายงานความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

