รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ.2563
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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) มี เ จตนารมณ์ มุ่ ง หวั ง ให้ห น่ ว ยงานภาครัฐกลุ่ม เป้ า หมายได้รั บ ทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน้าข้อมูลผลการประเมิน รวมทังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด้าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทังสะท้อนถึงความตังใจ
ของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด้าเนินงานตามหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เ ป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะทังในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับ นี ประกอบด้วยผลคะแนนจากตั ว ชี วัดทั ง ๑0 ตัวชีวัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติห น้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ(๓) การใช้อ้านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ด้าเนินงาน(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) กรปรับปรุงระบบการท้างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมิ นผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Intenal) การรับรู้ของผู้รับบริการ
ผู้ม าติดต่อหรือ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมู ล ที่ เ ป็นปัจ จุบันบนเว็บ ไซต์ข อง
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครังนีจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติ งานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้า
เกี๋ยนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครังนีจะช่วย
สนับ สนุนส่งเสริม และยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด้าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส้าคัญ
คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึนต่อไป
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-2๑. หลักการและเหตุผล
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมิน เชิงบวกเพื่ อเป็นมาตรการป้องกั นการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด้าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก้าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 -๒5๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุ จ ริต
เชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด้าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เ ข้ารับการประเมิ นได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกี๋ยน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าเกี๋ยน
อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.41 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด้าเนินงาน ระดับ D
เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัด พบว่า คะแนนสูงสุดรายตัวชีวัด มีดังนี

-3๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ้าแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนต้าบล
น้าเกี๋ยน อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจ้าปีงบประมาณ พศ. ๒๕63 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชีวัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จานวน 5 ตัวชีวัด คือ
(1) ตัวชีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙4.16 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด้าเนินการตามขันตอนและ
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด้าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดหี น่วยงานควรให้ความส้าคัญมากขึนในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อทีร่ ู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชีวัดที่ ๓ การใช้อ้านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙3.58 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิ นการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ้านาจของผู้บัง คับ บัญชาของตนองในประเด็นที่การ
มอบหมายงาน การประมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็น ไป
อย่ า งเป็น ธรรมและไม่ เ ลือ กปฏิบัติ เห็ น ได้ ว่ าบุค ลากรภายในหน่ วยงานมี ค วามเชื่ อมั่ น ต่อ การใช้ อ้า นาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3) ตัวชีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.83 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลกรภายในหน่วยงานต่อการด้าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับง่าย
เงินงบประมาณ นับตังแต่การจัดท้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯตลอดจนกระบวนการ
จัดซือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส้าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(๔) ตัวชีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙0.๕๙ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส้าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่ างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดท้า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
(5) ตัวชีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.๕3 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน้าทรัพย์สนิ ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน้าไป
ให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่ง หน่วยงานมี กระบวนการในการขออนุญาตที่ ชัดเจนและสะดวก มี ก ารจัดท้า
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและเผยแพรให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน้าไป
ปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานได้มีการก้ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน

-4๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชีวัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) จานวน 5 ตัวชีวัด คือ
(1) ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.68 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้
ความส้าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด้าเนิ นงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทัง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้ม าติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด้าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนีหน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(2)ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 67.18 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด้าเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขันตอน และระยะเวลาที่ก้าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผูร้ ับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด้าเนินงานของหน่วยงานว่ายืด
หลักตามมาตรฐาน ขันตอนและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รบั บริการไม่น้าผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยูเ่ หนือผลประโยชน์สาธารณะ และพบว่าไม่มกี ารเรียกรับสินบน แต่ทงนี
ั ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้อน อีก
ทังควรมีช่องทางทีห่ ลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขันตอนการท งานให้ดียงิ่ ขึน
และเปิดโอกาสให้ผู้รบั บริการ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด้าเนินการ
(3) ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการท้างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.1๖ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รบั บริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท้างานในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท้างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึน รวมไปถึงการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการด้าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึน ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด้าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
(4) ตัวชีวัดที่ ๙ การปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.๒0 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด้าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปี และการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด้าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใส่ในการบริหารงานและการด้าเนินงานของหน่วยงาน
(5) ตัวชีวัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 12.50 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด้าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด้าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ้านงสุจริตของ
ผู้บริการการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ

-5ป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึนได้
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส้ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนน (IIT)
ชีให้เห็นว่าอบต.น้าเกี๋ยน ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐานโปร่งใสเป็นที่ตังตลอดจนไม่ให้เกิด
ความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนียัง ไม่พบว่าอบต.น้าเกี๋ยน มีพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินผลในอนาคต นอกจากนี อบต.
น้าเกี๋ยน ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ง่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องส่วนกระบวนการจัดซือจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบขันตอนและสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการก้ากับดูแล และ
เฝ้าระวังการทุจริตโดยไม่ใช้อ้านาจแทรกแซงการด้าเนินงาน ซึ่งท้าให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่น
ในวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่หน่วยงานและบริหารองค์กรยึดถือ นอกจากนียังไม่พบ
ปัญหาการน้าทรัพย์สนิ ของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จึงท้าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานมีความเข้มแข็งที่ได้แรง
สนับสนุนจากความเชื่อมั่นจากภายในหน่วยงาน
๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส้ารวจความคิดเห็นที่มีคะแนนต่้ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ
85) คือ
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง ควรด้ า เนิ น การดั ง นี 1) คุ ณ ภาพการด้ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พัฒ นาเพิ่มพูนทั กษะและความรู้เ กี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่้ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท้าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อ มู ล ข่าวสารกั นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับ ปรุง ระบบการท้ างาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค้าแนะน้าในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก
แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพืนฐานต่ าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด้าเนินการดังนี 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทังข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผูร้ ับบริการและประชาชนทั่วไป
และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต้าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทังนี ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการ
ทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่าน
มาเพื่อก้าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนันจัดท้าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการ
ก้ากับติดตามการน้าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ส้าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บ ไซต์ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

-64.3 สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี
ตัวชีวัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน (๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติ ให้บริการโปร่งใสเป็นไป
ตามขันตอนที่ก้าหนด และเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด
(๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับ
ผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเทียมกัน
(๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่ ่าน
ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนิน
การ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรง
ไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล
(๔) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
ด้าเนินงานโดยค้านึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก
(๕) การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
(๖) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน
(๗) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค้าติชมหรือความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการด้าเนินงาน/
การให้บริการ
(๘) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
ชีแจงและตอบค้าถามเมือ่ มีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ไว้อย่างขัดเจน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
๑.จัดให้มกี ารประเมินความพึง
พอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ
ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก และรายงานผูบ้ ริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครังและ
เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชน
ได้รับทราบ
๒.จัดท้าแผนผังแสดงขันตอน/
ระยะเวลาให้บริการประชาชนและ
ระบุผู้รบั ผิดชอบทุกประบวนงาน
ให้ทราบโดยเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
เช่น เว็บไซต์ เสียงตามสาย ฯลๆ
๓.พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มี
บัตรคิว ตามความเหมาะสมของ
อบต.
๔จัดให้มรี ะบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข)
๕.ก้าหนดแนวทางในการชื่นชม
ยกย่องบุคลากร ตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่ก้าหนดและมีมาตรการ
กับบุคลากรที่เลือกปฏิบัติไม่เป็น
ธรรม เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์
๖.พัฒนาบุคลากรโดยปลูกฝัง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม สร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันก้าหนดไว้ในพันธกิจและมี
แนวทางด้าเนินการร่วมกันต่อเนื่อง

-7ตัวชีวัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชีวัดที่ ๖ คุณภาพการด้าเนินงาน (๙) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(๑๐) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัตงิ าน/การให้บริการให้ดี
ขึน
(๑๑) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและชันตอนการ
ด้าเนินงาน/ให้บริการดีขึน
(๑๒) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด้าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึน
(๑๓) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผรู้ ับบริการ ผูม้ าติดต่อ
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด้าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึน
(๑๔) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด้าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึน
ตัวชีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของ
สื่อสาร
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
(๒) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน
(๓) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
ช่องทางรับฟังค้าติชมหรือความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการด้าเนินงาน/
การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
๗.ก้าหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบก้าหนด
ข้อตกลงระดับบุคคล
๘.มีการประกาศยกย่องชมเชย/ให้
รางวัลบุคลากรผูป้ ฏิบัติงานเต็ม
ก้าลังความสามารถเป็นระยะ

๑.การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
๒.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อ
อ้านวยความสะดวกที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟัง
ค้าติชม/แสดงความคิดเห็น/การ
ให้บริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ แต่งตังเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบ
และจัดให้มีช่องทางสือ่ สารรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ศูนย์บริการร่วมตู้
กล่องรับฟังความคิดเห็น
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ตัวชีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการ
ท้างาน

ประเด็นการประเมิน
(๔) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมีการ
ชีแจงและตอบค้าถามเมือ่ มีข้อ
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ไว้อย่างชัดเจน
(๕) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อมี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีท่ ่าน
ติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึน
(๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงวิธีการและขันตอนการ
ด้าเนินงาน/ให้บริการดีขึน
(3) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี
การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด้าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึน
(๔) หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อเปิด
โอกาสให้ผรู้ ับบริการ ผูม้ าติดต่อ
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด้าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึน
(๕) หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ
ปรับปรุงการด้าเนินงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
3.เผยแพร่ผลงานและข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์กบั สาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ

๑.จัดให้มกี ารอ้านวยความสะดวก
ในการบริการประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อ เช่น เก้าอีรับรอง ป้ายบอก
ทิศทาง แผนผังผู้รบั ผิดชอบและ
ขันตอน ช่องทางการติดต่อ แบบ
ค้าร้องพร้อมตัวอย่าง ให้บริการ
นอกเวลาราชการ ออกแบบ
สถานที่ค้าถึงถึงผูพ้ ิการ สตรีมี
ครรภ์ ผู้สงู อายุ บริการอินเตอร์เน็ต
จุดอันตรายมีการออกแบบให้
มองเห็นได้ชัดเจน แสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดบัตรคิว จุดคัด
กรอกผู้มาติดต่อ
๒.จัดท้าระบบบริการเชิงรุก บริการ
เคลื่อนที่ ขยายเวลาบริการช่วงพัก
เที่ยง
3.มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ณ จุดให้บริการ สรุปผลให้ผบู้ ริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง
๔.จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง
๕.ผู้บริหารจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑
ครัง เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการปรับปรง
กระบวนการท้างานและเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
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ตัวชีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
๖.ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากร
ที่ให้บริการผู้มาติดต่อและ
ประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริการ
๗.น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาและ
ลดขันตอนการปฏิบัติงาน เช่น แจ้ง
ผลพัฒนาการปฏิบัตงิ านและลด
การอนุมัตผิ ่านระบบ SMS จองคิว
ออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
๘.จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริการโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
จ้านวนผู้มารับบริการและพัฒนา
ศักยภาพความรู้ของบุคลากรผู้ดูแล
ระบบอย่างต่อเนื่อง
1.ข้อมูลพืนฐาน
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการ
๒.การบริหารงาน
เผยแพร่ข้อมูลพืนฐานเกี่ยวกับการ
3.การบริหารเงินงบประมาณ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากร การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ
บุคคล
การจัดซือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
5.การส่งเสริมความโปร่งใส
และการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทังข่าวประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสมั พันธ์กับ
ผู้รบั บริการและประชาชนทั่วไป
และการให้บริการผ่านระบบ eservice โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ
หรือต้าแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงและ
สืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา
ทังนี ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
โดยตรง
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ประเด็นการประเมิน
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 1.การด้าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
2.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
การป้องกั นการทุ จ ริต จัดประชุม
เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า รั บ การ
ประเมิ น ITA ก่ อ นจะศึ ก ษาและ
วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ของปีที่
ผ่ า นมาเพื่ อ ก้ า หนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา จากนันจัดท้ า
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มี ก ารก้ ากั บ ติดตาม
การน้าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ ส้ า คั ญ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลประเมินข้างต้น ชีให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึน คือ 1.หน่วยงาน
ควรให้ความส้าคัญมากขึนในเรื่องการปรับปรุงการท้างาน โดยหน่วยงาน ควรจัดให้มีการอ้านวยความสะดวกในการ
บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ เช่ น เก้าอีรับรอง ป้ายบอกทิศทาง แผนผังผู้รับผิดชอบและขันตอนช่องทางการ
ติดต่อ แบบค้าร้องพร้อมตัวอย่าง ให้บริการนอกเวลาราชการ ออกแบบสถานที่ค้าถึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
บริการอินเตอร์เน็ต จุดอันตรายมีการออกแบบให้มองเห็นได้ชัดเจน แสงสว่าง เพียงพอ มีการจัดบัตรคิว จุดคัด
กรอกผู้มาติดต่อ ๒.จัดท้าระบบบริการเชิงรุก บริการเคลื่อนที่ ขยายเวลาบริการช่วงพักเที่ยง 3.มีการประเมินผล
ความพึ ง พอใจ ณ จุดให้บ ริก าร สรุป ผลให้ผู้ริห ารทราบอย่างน้อยปีล ะ ๒ ครัง ๔.จัดฝึ ก อบรมส่ง เสริม ความรู้
และพัฒนศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง ๕.ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร
อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการท้างานและเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ ๖.ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อและประชาชนด้วยหัวใจและจิตบริก าร
๗.น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานและลดขันตอนการปฏิบัติงาน เช่น แจ้งผลการอนุมัติผ่ านระบบ
SMS จองคิวออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ๘.จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจ้านวนผู้มารับบริก ารและพัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากร
ผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง

-115. ข้อเสนอแนะในการจัดทาหรือปรับปรุงมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึน
มาตรการ
ขันตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
-ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
ส้านักปลัด รายงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้าง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและ
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสใน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
การปฏิบัตงิ าน
ทราบ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
-ประกาศมาตรการเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ส้านักปลัด
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน
การปรับปรุงระบบการท้างาน
-จัดท้ามาตรการลดขันตอนใน
ส้านักปลัด
การ ใหบริการ เชน การให
กองคลัง
บริการ ณ จุด เดียว (One
กองชาง
stop service) การ ใหบริการ กองการศึกษาฯ
โดยใชระบบ IT
-จัดท้าขันตอนและระยะเวลา
การ ปฏิบัติงาน/การใหบริการ
อยาง ชัดเจน -สรางจิตส้านึกให
แกพนักงานในหนวยงานให
บริการตอผูรับบริการ หรือผูมา
ติดตออยางเทาเทียมกัน ไม
เลือกปฏิบัติ
-ใหขอมูลผูมารับบริการหรือผู
มาติดตออยางถูกตอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง
ส้านักปลัด
เป็นการเฉพาะผ่านเว็ปไซค์ของ
ร้องเรียนการทุจริตเป็นการ
หน่วยงาน
เฉพาะผ่านทางเว็ปไซค์ของ
หน่วยงาน

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ
รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

-12มาตรการ
E-Service

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขันตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
เพิ่มชองทางการบริการแบบ
ส้านักปลัด
E-Service ผานทางเว็บไซตของ
หนวยงาน
จัดท้าประกาศหลักเกณฑ์การ
ส้านักปลัด
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร,
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง
บุคลากร,
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร,
หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร,
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก้าลังใจ
เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
ส้านักปลัด
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึง
ได้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย,
สร้างการรับรู้ให้ผู้มาติดต่อหรือ
รับบริการสามารถแสดงความ
คิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้

การกากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ
รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

ส้านักปลัด

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบ

