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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ (ITA)
ของเทศบาลตาบลนาบอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของเทศบาลตาบลนาบอนที่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานั้น มีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้
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ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
ภาพแผนภูมิแสดงคะแนนตามตัวชี้วัด

โดยมีคะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 45.44 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : F
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดย 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (EIT)
แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)

หัวข้อการปะเมิน

ตัวชี้วัด

IIT1 – IIT6
IIT7 – IIT12
IIT13 – IIT18
IIT19 – IIT24
IIT25 – IIT30
EIT1 – EIT5
EIT6 – EIT10
EIT11 – EIT15
OIT1 – OIT33
OIT34 – OIT43

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
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กาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมินRating ( Score) โดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้
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จากการเรียงลาดับคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุดไปคะแนนต่าสุด ปรากฏผล
คะแนนดังนี้
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จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี 2563 ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ภายในปี 2565 นั้น พบว่า คะแนนการประเมินของเทศบาลตาบลนาบอนจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด นั้น ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) และ
จากข้อมูลแสดงพบว่าคะแนนภาพรวมขององค์กรอยู่ในระดับที่ต่ากว่าระดับมาตรฐาน โดยมีประเด็นที่ได้
คะแนนต่าที่จาเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรียงลาดับจากตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่าสุดและต้องดาเนินการแก้ไขตามลาดับ
รายละเอียด ดังนี้

ตัวชีว้ ดั ที่ 10 ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
การ
ป้ องกัน
การทุจริต

เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน
2 ประเด็น คือ
1. การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อคาถาม O42 – O43

จากผลคะแนนพบว่า ตัว ชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตมีผ ลคะแนน 6.25 คะแนน มี
คะแนนต่าที่สุด ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 1
ประเด็นข้อบกพร่อง
1.ไม่ได้มีการจัดทาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลลงบนเวปไซด์ของหน่วยงานใน หัวข้อ ดังนี้
(1) O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) O43 การดาเนินการตามมาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
ให้คณะทางานประชุมร่วมกันเพื่อทาหน้าที่ ดังนี้
- วิเคราะห์ผลการประเมิน ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาผลคะแนนการประเมินในปีงบประมาณ 2564
- ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปฏิทินการ
ประเมิน เพื่อนามากาหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพื่อยกระดับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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- ดาเนินการกากับดูแลและติดตามการดาเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผล
คะแนนการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดาเนินการสนับสนุนการประเมินตามกรอบเวลาปฏิทิน
ที่สานักงานปปช.กาหนด
- เปิดเผยผลการดาเนินการของคณะทางาน ผ่านเวปไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการนี้เมื่อได้แต่งตั้งคณะทางานและผู้รับผิดชอบในการดาเนินการแล้วให้คณะทางานได้ประชุมร่ว มกันเพื่อ
วิเคราะห์ผลคะแนนและกาหนดมาตรการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหัวข้อ o42 และ
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตามข้อo43 ต่อไป

ตัวชีว้ ดั ที่ 9
การ
เปิ ดเผย
ข้อมูล

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน
5 ประเด็น คือ
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการทีส่วนร่วม

ข้อคาถาม O1 – O33
จากผลคะแนนพบว่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มี ผ ลคะแนน 32.33 คะแนน
มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 2
ประเด็นข้อบกพร่อง
1.ไม่ปรากฏข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลลงบนเวปไซด์ของหน่วยงาน
2.องค์ประกอบของข้อมูลในประเด็นการประเมินไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
3.ไม่ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ตามหัวข้อ จานวน 22 หัวข้อ ดังนี้
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ข้อ

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน

O9

Social network

ไม่มีข้อมูลแสดง

O11
O12

รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ไม่ถูกต้อง

O17

e-service

ไม่มีข้อมูลแสดง

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

O19
O20

รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

022

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

029

ประกาศต่ า งๆ เกี่ย วกับ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งหรือ
การจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี
หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล
รายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลประจาปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

033

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

023
024
027
028

ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
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4. จากการประชุมร่วมกันของคณะทางานเพื่อสนับสนุนการประเมินฯพบว่า ประเด็นการ
ตรวจตามหัวข้อ ทั้ง 22 หัวข้อที่ไม่ได้คะแนนนั้น มีการดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของงานประจาและ
เป็นปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ประสบปัญหาดังต่อไปนี้
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ไม่ได้รับการประสานงานที่ชัดเจนในการ
ขอข้อมูล การรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ลงในเวปไซต์ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ได้รับการประสานในการเผยแพร่ข้อมูลลงเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
- เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบในข้อมูล ตามประเด็นต่างๆ ไม่เข้าใจในรายละเอียดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ไม่ ได้รับการแจ้งรายละเอียดในการตรวจ
ประเมิน จึ งจั ด ทาข้ อ มูล ไม่ ถู ก ต้ อง หรือไม่ครบถ้ว นตามองค์ ประกอบ เช่น ข้อมูล การติ ดต่ อ ไม่
ครบถ้วนตามองค์ประกอบเนื่องจาก ขาดข้อมูลแผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของเทศบาล เป็นต้น
- ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล มีเพียงคนเดียว ไม่มีคณะทางาน จึงไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลภายในระยะเวลาที่สานักงานปปช.กาหนดได้ทัน
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ออกมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและตามแนว
ทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่สานักงานปปช.กาหนด
วิธีดาเนินการ
- กาหนดให้มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เป็นคาสั่ง/บันทึกข้อความภายใน เพื่อติดตาม
เร่ งรั ดงาน ให้ มีการเปิดเผยข้อมูล หรื อ ดาเนิน การตามแนวทางการเปิดเผยข้ อ มู ล
สาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่สานักงานปปช.กาหนด
- ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนทราบถึ ง แนวทางการด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานปปช.
- ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ติ ด ตาม และก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานตามมาตรฐาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
- ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเวปไซต์และผู้จัดทาเวปไซต์ร่วมกันจัดทาหมวดหมู่ในการประเมิน
เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT)
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ตัวชีว้ ดั ที่ 8
การ
ปรับปรุง
การทางาน

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการทางานในประเด็นที่
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ให้บริการ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการ

ข้อคาถาม E11 – E15
ข้อคำถำม e11 ถึง e15
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 50.56
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 49.02
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 68.18
e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 48.48
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 45.17

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริตมีผลคะแนน 52.28 คะแนน มีคะแนนอยู่
ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 3
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ e15 ได้คะแนนร้อยละ 45.17 มีความเชื่อมโยงกับ
ผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – O43 ซึ่งได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT มีความบกพร่องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้
2. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย และ
ประชาชนขาดการรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม
3. ขาดการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลในขั้นตอนการดาเนินงาน
หรือการติดต่อรับบริการในเรื่องต่างๆ
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการยังอยู่ในระดับต่า
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยังมีน้อย
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มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. ออกมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2. ปรับปรุงการให้บริการ
วิธีดาเนินการ
1. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าเวปไซต์เทศบาล ตู้แสดงความคิดเห็นในชุมชน
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเวปไซต์ และสื่อ
social network
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการในเรื่องต่าง คู่มือการให้บริการประชาชน
ทางเวปไซต์ และสื่อsocial network
4. สารวจข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการ และนาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ
5. สร้างช่องการรับบริการผ่านทาง e-service ในหน้าเวปไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

ตัวชีว้ ดที่ 7
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง ที่
หลากหลาย โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และประเมิน
ถึงความสามารถในการชี้แจงและตอบคาถาม รวมทั้งช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต

ข้อคาถาม E6 – E10
ข้อคำถำม e6 ถึง e10
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
ได้คะแนน ร้อยละ 50.57
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 47.50
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 67.16
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกีย่ วกับการดาเนินงาน ได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 52.78
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 58.21
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จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน 55.24 คะแนน มีคะแนน
อยู่ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 4
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ e7 ได้คะแนนร้อยละ 47.50 และ e6 ได้คะแนน
ร้อยละ 50.57 มีความเชื่อมโยงกับผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – O43 ซึ่ง
ได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
ขององค์กรได้
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT มีความบกพร่องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรได้
2. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาแสดงความคิดเห็นยังมีน้อย และประชาชนขาด
การรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม
3. ชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาลยังมีน้อย
4. ประชาชนยังขาดการรับรู้ และความรู้ความเข้าใจในการร้องเรียนเรื่องทุจริต
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. ออกมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
วิธีดาเนินการ
1. เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนในลักษณะ e- service ผ่านทางหน้าเวปไซต์เทศบาล
2. เพิ่มการประชาสั มพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนวิธีการการจัดการเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ทางเวปไซต์ หรือสื่อsocial network

ตัวชีว้ ดที่ 4 ประเมินการรับรู ้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
การใช้
ทรัพย์สนิ
ของราชการ

ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก แนวปฏิบตั ิและ
กระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และกากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ข้อคาถาม I19 – I24
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ข้อคำถำม i19 ถึง i24
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 69.78
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 61.66
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 53.19
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 66.66
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิ ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 50.57
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 53.22

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลคะแนน 60.47 คะแนน
มีคะแนนอยู่ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 5
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้เรื่องแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
2. การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ยังมีการ
ไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง
๓. การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว ยังมีน้อย
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว
2. จัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
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วิธีดาเนินการ
1. ประชาสั มพัน ธ์ให้ ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่นาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว
3. กาหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดทาทะเบียนการเบิก
ทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม

ตัวชีว้ ดที่ 6
คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา ที่กาหนด การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมิน การรับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลก
กับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวม ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก
ข้อคาถาม e1 – e5

ข้อคำถำม e1 ถึง e5
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตั ิงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้คะแนน ร้อยละ 57.83
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 59.04
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 56.30
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ สิง่ ดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?

ได้คะแนน ร้อยละ 53.22
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ข้อคำถำม e1 ถึง e5 (ต่อ)
เงิน
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หมำยเหตุ เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 82.13
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 82.13

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน มีผลคะแนน 61.89 คะแนน มีคะแนน
อยู่ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 6
ประเด็นข้อบกพร่อง
ประชาชนมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า มีการปฏิบัติในการให้บริการอย่างไม่เท่า
เที่ยมกัน และไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ส่งเสริมจิตสานึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล การมีจิตสานึกในการบริการที่ดี
วิธีปฏิบัติ
จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

ตัวชีว้ ดั ที่ 5
การแก้ไข
ปั ญหาทุจริต

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมิน
จากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการ
ทุจริต จัดทาแผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่อง
ทุจริต และลงโทษ ทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต และการนาผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกไปปรับปรุงระบบการป้องกันการทุจริต
ข้อคาถาม i25 – i30

ข้อคำถำม i25 ถึง i30
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 72.06
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่?
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
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ข้อคำถำม i25 ถึง i30 (ต่อ)
ได้คะแนน ร้อยละ 79.69
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 56.28
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด?
เฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจริต
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
ได้คะแนน ร้อยละ 61.20
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด?
หมำยเหตุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน, ฝ่ายตรวจสอบภายนอก
หมายถึง หน่วยงานที่มีอานาจตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 59.41
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร?
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อตนเอง
ได้คะแนน ร้อยละ 62.34

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุตริต มีผลคะแนน 65.16 คะแนน มี
คะแนนอยู่ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 7
ประเด็นข้อบกพร่อง
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
วิธีปฏิบัติ
1. ผู้บริหารแสดงเจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน
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2. ผู้บริหารกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร และประชาชนทราบ
3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ที่แสดง เจตจานงไว้
4. ผู้บริหารกากับดูแล ติดตามการนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่กาหนดไว้
รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
5. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
6. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
7. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-PlanNACC
ของสานักงาน ป.ป.ช. คือ รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม
8. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมี
การประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
9. จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดาเนิน
การ หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์

ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้
งบประมาณ

ประจาปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มี
ลักษณะคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ
ข้อคาถาม i7 – i12

ข้อคำถำม i7 ถึง i12
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 52.55
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
คุ้มค่า ไม่บดิ เบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้
ได้คะแนน ร้อยละ 71.36
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 72.76
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ข้อคำถำม i7 ถึง i12
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 77.94
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด?
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ได้คะแนน ร้อยละ 68.26
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด?
สอบถาม
ทักท้วง
ร้องเรียน
ได้คะแนน ร้อยละ 53.94

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน 66.13 คะแนน มี
คะแนนอยู่ในระดับต่า ซึ่งจาเป็นต้องแก้ไขเป็นลาดับที่ 8
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ i7 ได้คะแนนร้อยละ 52.55 และ i12 ได้
คะแนนร้อยละ 53.94 มีความเชื่อมโยงกับผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 –
O43 ซึ่งได้คะแนน 6.25 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้
ประเด็นข้อบกพร่อง
การเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน บุคลากรขาดช่องทางการรับรู้ใน
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีปฏิบัติ
1. จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทาการ
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน ตามความในมาตรา 11
ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามความในข้อ 11 ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

17

3. เผยแพร่ ข้อมูล อย่ างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ ส าธารณชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายระเบียบกาหนด
4. จัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจั ดซื้ อ
จัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในแต่ละโครงการ
และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ ตามความในมาตรา 12
แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ก ารจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.2560 และตามความในข้ อ 11
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) รายงานขอซื้อขอจ้าง
(2) เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งขอบเขตงาน หรื อ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(3) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอทุกราย
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(8) บันทึกรายงานหรือใบตรวจรับพัสดุ
5. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ทางปกครอง ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และตามความในข้อ 27 วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6. ห้ามมิให้บุคลากรของหน่วยงานใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ดาเนินงานโครงการจั ดซื้ อ
จัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ดั ที่ 3
การใช้อานาจ

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา ของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ การใช้อานาจสั่งการ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการบริหารงานบุคคล
ข้อคาถาม i13 – i18
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ข้อคำถำม i13 ถึง i18
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 70.76
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 65.91
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 61.88
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 82.97
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 85.35
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
มีการซื้อขายตาแหน่ง
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ได้คะแนน ร้อยละ 80.47

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ มีผลคะแนน 74.56 คะแนน มีคะแนนอยู่
ในระดับพอใช้ ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลคะแนน เป็นลาดับที่ 9
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. บุคลากรมีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรม
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. นโยบายการบริหารงานบุคคล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีปฏิบัติ
1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และเผยแพร่ให้แก่
พนักงานทราบโดยทั่วกัน
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2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม.การศึกษาดูงาน.ให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง.เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
3. กาหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับคุณภาพ ของผลงาน
4. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ทราบ

ตัวชีว้ ดั ที่ 1
การปฏิบตั ิ
หน้าที่

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตาม
มาตรฐานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กาหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม การ
ปฏิบัติ หน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบ/มีคุณธรรม
ข้อคาถาม i1 – i6

ข้อคำถำม i1 ถึง i6
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้คะแนน ร้อยละ 64.33
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อทั่ว ๆ ไป
กับผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 70.76
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร?
มุ่งผลสาเร็จของงาน
ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
ได้คะแนน ร้อยละ 69.82
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?
เงิน ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 92.16
หมำยเหตุ เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
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ข้อคำถำม i1 ถึง i6
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่?
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 91.18
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่?
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 92.16

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน 80.07 คะแนน มีคะแนนอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลคะแนน เป็นลาดับที่ 10
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. บุคลากรในหน่วยงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
2. บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มุ่งให้ความสาคัญธุระส่วนตัว มากกว่า
งาน
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1.ปรับปรุงการให้บริการ
วิธีปฏิบัติ
1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ
ที่ง่ายและสะดวก และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการประเมิน ความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
2..จัดทาแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการ ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ
3. กาหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ.
ความก้าวหน้า โดยกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลสาเร็จของ
งาน/กรอบระยะเวลา/ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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4.มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะ
5.กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสาเร็จ ของงาน
และปฏิบัติงาน เต็มกาลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดจากตนเอง
6.จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
--------------------------------------------------------------------------------------

