มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและรายงานการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อ ย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาร
(๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็ ปไซค์ ของหน่ว ยงาน
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้องให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ
ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อ นภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
มกราคม ๒๕๖5

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
************************
๑.หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นกร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปี2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 64.33 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ D ซึง่ จากเดิมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ที่ผ่านมา ได้รับการประเมินโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.64 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ C
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.22 ซึ่งจากเดิมในรอบปีที่ผ่านมาได้
86.14
- ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.49 จากเดิมในรอบปีที่ผ่านมาได้
คะแนนร้อยละ 77.84
- ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.60 จากเดิมในรอบปีที่ผ่านมาได้คะแนน
ร้อยละ 79.94
- ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.33 จากเดิมในรอบปี
ที่ผ่านมาได้รับคะแนนร้อยละ 74.87
- ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.06 จากเดิมในรอบปีที่ผ่าน
มาได้รับคะแนนร้อยละ 71.34
- ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.40 จากเดิมในรอบปีที่ผ่านมา
ได้รับคะแนนร้อยละ 76.88
- ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.92 จากเดิมในรอบปีที่ผ่าน
มาได้คะแนนร้อยละ 77.19
- ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.24 จากเดิมในรอบปีที่ผ่าน
มาได้รับคะแนนร้อยละ 74.83

-๒- ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.56 จากเดิมในรอบปีที่ผ่านมาได้รับ
คะแนนร้อยละ 63.31
- ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 จากเดิมในรอบปีที่ผ่านมา
ได้รับคะแนนร้อยละ 37.50
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.92 คือ ตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.40 ตัวชีว้ ัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 90.22 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ89.24 สำหรับส่วนที่จะต้องพัฒนาใน
ตัวชี้วัดอื่นๆ ทีเ่ นื่องจากได้คะแนนอยู่ระหว่าง ๘๗.๔๓ - ๗๗.๘๐ มีจำนวนถึง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดด้านการใช้
อำนาจ 2) ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 3) ตัวชี้วัดด้าน การแก้แก้ไขปัญหาการทุจริต ๔) ตัวชี้วัด
ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๕) ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต
จะเห็นได้ว่าในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คะแนนของการประเมินได้ปรับ
ลดลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จะมีการพัฒนาและปรับปรุงจนได้ผลคะแนนสูงขึ้น เนื่องจากทุกภาค
ส่วนในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานแต่ละด้านให้มี
ประสิทธิภาพขึ้น
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) มี ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.92 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
มีคะแนนสูงสุด เดิมจากห้วงรอบปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ซึ่งได้คะแนนรวมเพียง 77.19 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึง
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพในการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.40 ซึ่งได้ปรับปรุง
จากเดิมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาได้คะแนนโดยรวมเพียง 76.88 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้มารับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้
ว่า ประชาชน หรือ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารระ และพบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ หน่วยงานก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น โดย ได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำอแเนินการ

-๓(๓) ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.22 ซึ่งได้ปรับปรุงจากเดิมใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวมเพียง 86.14 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคคลภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน และหน่วยงานให้ความสำคัญและปรับปรุงในเรื่องการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คือ
(๑) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๔๓ โดยได้ปรับปรุง
ระดับคะแนนจากเดิมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ผ่านมาได้คะแนน ๓๑.๒๕ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนรวม
ต่ำสุด เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุซึ่ง
URL เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร แต่ไม่เห็นว่าอยู่ส่วนของ website นั้น ทางหน่วยงานได้ดำเนินการลงข้อมูล
ครบถ้วนใน website หน่วยงานแล้วแต่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการนำข้อมูลลงเพื่อใช้ตรวจสอบ ส่วน
ประเด็นเกี่ยวกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น ไม่ได้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน นั้น
หน่วยงานจึงได้ปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขึ้น
(๒) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.33 ได้ปรับปรุงจาก
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม 74.87 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย
(๓) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.60 ได้ปรับปรุงจากรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม 79.94 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล ได้จัดทำรายละเอียดของหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
(๔) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.49 ได้ปรับปรุงจากรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม 77.84 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

-๔(๕) ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๐ ได้ปรับปรุงจากรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม ๗๓.๗๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารระ และพบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ หน่วยงานก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น โดยได้เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ
(๖) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.24 ได้ปรับปรุงจากรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม 74.83 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วย
(๗) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.56 ได้ปรับปรุงจากรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งได้คะแนนรวม 63.31 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ บุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่ง เน้นการ
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการ ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป นั้น ทางหน่วยงานได้จัดทำข้อมูลลงใน website หน่วยงานแล้วแต่ เป็นความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนของการน าข้อมูลลงเพื่อใช้ตรวจสอบ และได้ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบ eservice โดยเผยแพร่
ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ง่ายเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ ประชาชน
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.54 จากเดิมรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ที่ผ่านมาได้คะแนน 78.04
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน
(๒)การใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน
(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่๔ การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

-๕ประเด็นการประเมิน

(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
(๒)ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
(๓)การขอยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง
(๔) การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน
(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์ของทางราชการ
(๒)มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมที่ถูกต้อง
(๓)สร้างมาตรการการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่ในระดับ
92.85 เพิ่มจากรอบการประเมินในปีที่ผ่านมา 76.03 โดยข้อมูลที่ปรากฏตามหัวข้อ บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการยังไม่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ การให้บริการที่ยังไม่เท่าเทียมกัน แต่ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้
รวมถึงการมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น การร้องเรียน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน ดังนั้นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน (๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนด
(๒)การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่า
เทียมกันของพนักงาน
ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการ (๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ทำงาน
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑)มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน
(๒)สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมี

-๖พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน
(๒)การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

การบริการให้เกิดความโปร่งใสมี
วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดี
ขึ้น

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 – 47.50 มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต (๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
(๒) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต
(3) การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล
(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ข่าวสาร
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต
(๓) สร้างมาตรการการกำกับดูแล
และตรวจสอบการทุจริต
1)ผู้รับบริการ หรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส
2)มี วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานให้ดี ขึ้น

-๗๖. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการ
(๑) มีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง
(๒)ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
(๓)ให้ความรู้เรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(๔) การจัดทำ
ประกาศข้อปฏิบัติ
ในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
(๕)การเปิดเผย
ข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้
มาติดต่ออย่าง
โปร่งใส
(๖) การตรวจสอบ
และต่ออายุเว๊ปไซต์
ให้ทันกำหนดเวลา
พร้อมที่จะเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชน
ทราบ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด/
กองคลัง

(๑)ฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานหน่วยงานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน
มีการจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน
จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง
ประโยชน์อื่นใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
จัดทำประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน
ใดๆ

สำนักปลัด

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว๊ป
ไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

การกำกับติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

-๘มาตรการ
(๗) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
(๘) มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
สำนักปลัด
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ
(๑) สร้างความเข้าใจ
สำนักปลัด/กองคลัง/กอง
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
ช่าง/กองการศึกษาฯ//
การประเมินและการ
ทำงาน
(๒) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน
(๓) การให้รางวัลหรือ
การชมเชยแก่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี
หรือเป็นที่ประจักษ์ และ
มีมาตรการลงโทษหรือติ
เตียนผู้ปฏิบัติงานอัน
ก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียต่อองค์กร

การกำกับติดตาม

