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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ (ITA)
ของเทศบาลตำบลนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของเทศบาลตำบลนาบอนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมานั้น มีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้
ลำดับ

ตัวชี้วัด

คะแนน

1

การเปิดเผยข้อมูล

100

2

การป้องกันการทุจริต

100

3

การปฏิบัติหน้าที่

92.56

4

การใช้งบประมาณ

91.76

5

การแก้ไขปัญหาทุจริต

89.50

6

การใช้อำนาจ

89.17

7

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

87.48

8

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.79

9

การปรับปรุงการทำงาน

79.56

10

คุณภาพการดำเนินงาน

77.00

ภาพแผนภูมิแสดงคะแนนตามตัวชี้วัด

โดยมีคะแนนภาพรวมหน่วยงาน : 91.06 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A
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กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชีว้ ดั ประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดย 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (EIT)

หัวข้อการประเมิน

ตัวชี้วัด

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

ตัวชี้วดั ที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วดั ที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วดั ที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วดั ที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต
ตัวชี้วดั ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วดั ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วดั ที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วดั ที่ 10 การป้องกันการทุจริต

น้ำหนัก
คะแนน
ร้อยละ
30

ร้อยละ
30

แบบตรวจการ
ร้อยละ
เปิดเผยข้อมูล
40
สาธารณะ (OIT)
กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการ
ประเมินRating ( Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้
คะแนน

ระดับ

95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

AA
A
B
C
D
E
F
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จากการเรียงลำดับคะแนนการประเมินตามตัวชีว้ ดั จากตัวชีว้ ัดที่มีผลคะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ำสุด ปรากฏผล
คะแนนดังนี้

1

การเปิดเผยข้อมูล

100

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน
OIT1 – OIT33

2

การป้องกันการทุจริต

100

OIT34 – OIT43

3

การปฏิบัติหน้าที่

92.56

IIT1 – IIT6

4

การใช้งบประมาณ

91.76

IIT7 – IIT12

5

การแก้ไขปัญหาทุจริต

89.50

IIT25 – IIT30

6

การใช้อำนาจ

89.17

IIT13 – IIT18

7

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

87.48

IIT19 – IIT24

8

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

83.79

EIT6 – EIT10

9

การปรับปรุงการทำงาน

79.56

EIT11 – EIT15

10

คุณภาพการดำเนินงาน

77.00

EIT1 – EIT5

ลำดับ

ตัวชี้วัด

คะแนน

แผนภูมแิ สดงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสปี งบประมาณ พ.ศ.2564
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จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี 2563 ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ภายในปี 2565 นั้น พบว่า คะแนนการประเมินของเทศบาลตำบลนาบอนจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด นั้น มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน ขึ้นไป) จำนวน 7 ตัวชี้วัด
และตัวไม่ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ต่ำกว่า 85 คะแนน) จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยมีประเด็นที่ได้คะแนนต่ ำ ที่
จำเป็นต้องแก้ไข เรียงลำดับจากตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดและต้องดำเนินการแก้ไขตามลำดับ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่ 1

ตัวชีว้ ดที่ 6
คุณภำพกำร
ดำเนินงำน

ประเมินการรับรู้ของผู้รบั บริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา ทีก่ ำหนด การ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล แก่ผู้รบั บริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมิน การรับรู้เกีย่ วกับ
ประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลก
กับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกีย่ วกับการ
บริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก
ข้อคำถาม e1 – e5

ข้อคำถาม e1 ถึง e5
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ได้คะแนน ร้อยละ 70.07
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 68.48
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 74.00
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้ สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?
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ข้อคำถาม e1 ถึง e5 (ต่อ)
เงิน
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 100
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 72.48

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน 77.00 คะแนน มีคะแนน
อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเป็นลำดับที่ 1
ประเด็นข้อบกพร่อง
1.จากผลคะแนนพบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในการให้การบริการแก่ประชาชนอย่างเทียมกัน
เป็นไปตามขั้นตอน หรือปฏิบัติงานล่าช้า และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่ได้
2.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการอาจจะไม่ชัดเจน หรือมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการยังไม่
เพียงพอ
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ส่งเสริมจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล การมีจติ สำนึกในการบริการทีด่ ี
วิธีการดำเนินการ
1.จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
2.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
3.เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนแก่บุคลากรในสังกัด ในด้านการบริการประชาชน
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
ลำดับที่ 2

ตัวชีว้ ดั ที่ 8
กำร
ปรับปรุง
กำรทำงำน

ประเมินการรับรู้ของผู้รบั บริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่
เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ
ให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการ

ข้อคำถาม E11 – E15

๖

ข้อคำถาม e11 ถึง e15
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 74.07
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 74.86
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 100
e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขนึ้ มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 73.24
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 75.62

จากผลคะแนนพบว่ า ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 8 การปรั บ ปรุ ง การทำงานมี ผ ลคะแนน 79.56 คะแนน
ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเป็นลำดับที่ 2
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ e14 ได้คะแนนร้อยละ 73.24 แสดงให้เห็นว่าการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการให้บริการยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนประเด็นข้อ e11 e12
และ e15 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพในการให้บริการยังไม่เป็นที่น่าพอใจต่อเนื่องจาก ตัวชี้วัด ที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน ที่ต้องปรับปรุงในลำดับที่ 1
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมยังมีน้อย และ
ประชาชนขาดการรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม
2. ขาดการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือการเข้าถึงข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินงาน
หรือการติดต่อรับบริการในเรื่องต่างๆ
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพในการให้บริการยังอยู่ในระดับพอใช้
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. ออกมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2. ปรับปรุงการให้บริการ
วิธีดำเนินการ
1. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะผ่านทางหน้าเวป
ไซต์เทศบาล ตู้แสดงความคิดเห็นในชุมชน

๗

2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางเวปไซต์ และสื่อ
social network
3. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ขั้ นตอนการรับบริการในเรื่องต่าง คู่มือการให้บริการประชาชน
ทางเวปไซต์ และสื่อsocial network
4. สำรวจข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการ และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ
5. สร้างช่องการรับบริการผ่านทาง e-service ในหน้าเวปไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที่ 3
ตัวชีว้ ดที่ 7
ประสิทธิภำพ
กำรสือ่ สำร

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

ข้อคำถาม E6 – E10
ข้อคำถาม e6 ถึง e10
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย
ได้คะแนน ร้อยละ 77.19
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 73.26
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 92.86
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้อย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 75.62
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่?
ได้คะแนน ร้อยละ 100

๘

จากผลคะแนนพบว่ า ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 7 ประสิ ท ธิ ภ าพการสื ่ อ สาร มี ผ ลคะแนน 83.79 คะแนน
ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเป็นลำดับที่ 3
จากการวิเคราะห์ข้อ มูล พบว่า คะแนน ในหั ว ข้ อ e7 และ e9 มี ค วามเชื ่ อ มโยงกั บผลคะแนน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในหัวข้อ O1 – O43 ซึ่งเทศบาลได้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์
ครบถ้วน แต่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบขององค์กรได้ไม่สะดวก
เท่าที่ควร
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ เข้าถึงข้อมูล
หรือค้นหาข้อมูลได้ยาก
2. ช่องทางการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาแสดงความคิดเห็นยังมีน้อย และประชาชนขาด
การรับรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วม
3. การชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกั บการดำเนินงานของเทศบาลยัง ไม่
ชัดเจนเท่าที่ควร
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
วิธีดำเนินการ
1. ปรับปรุงหน้าเวปไซต์เทศบาลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ผ่านทาง social network
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านทางตัวแทนภาคประชาชน ในการจัดทำประชาคม
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที่ 4
ตัวชีว้ ดที่ 4
กำรใช้
ทรัพย์สนิ
ของรำชกำร

ประเมินการรับรู้บคุ ลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก แนวปฏิบตั ิและ
กระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และกากับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ข้อคำถาม I19 – I24

๙

ข้อคำถาม i19 ถึง i24
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 95.00
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 85.00
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 84.00
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 92.97
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 81.94
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 86.00

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์ สินของทางราชการ มีผลคะแนน 87.48 คะแนน
มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ซึง่ จำเป็นต้องแก้ไขเป็นลำดับที่ 4
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. บุคลากรของเทศบาลขาดความรู้เรื่องแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
2. การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ยังมีการ
ไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้องเท่าที่ควร
๓. การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว ยังมีนอ้ ย
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. สร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว
2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

๑๐

วิธีดำเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
2. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่นำทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว และกำชับดูแลในการทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างเคร่งครัด
3. กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดทำทะเบียนการเบิก
ทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที่ 5
ตัวชีว้ ดั ที่ 3
กำรใช้อำนำจ

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชา ของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การคัดเลือกบุคลากรเพือ่ ให้สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ การใช้อานาจสั่งการ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการบริหารงานบุคคล
ข้อคำถาม i13 – i18

ข้อคำถาม i13 ถึง i18
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 82.00
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 80.00
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 79.00
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 94.00
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 100
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
ถูกแทรกแซงจำกผู้มีอำนำจ
มีการซื้อขำยตำแหน่ง
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ได้คะแนน ร้อยละ 100

๑๑

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน 89.17 คะแนน ซึ่งต้องยกระดับผล
คะแนน เป็นลำดับที่ 5
ประเด็นข้อบกพร่อง
1. บุคลากรมีความเข้าใจไม่ชัดเจนในการ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา
2. จากการวิเคราะห์พบว่าในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้มีการคัดเลือก เนือ่ งจากโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานโดยเฉพาะ
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสมัครใจทีจ่ ะเข้ารับการอบรม ในการตอบคำถามอาจจะไม่เข้าใจในข้อ
คำถาม
3. บุคลากรมีความเข้าใจไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์กประเมินผลงานตามระดับคุณภาพ หรืออาจ
ยังเข้าใจไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
1. นโยบายการบริหารงานบุคคล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
3. เผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
วิธีปฏิบัติ
1.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และเผยแพร่ให้แก่
พนักงานทราบโดยทั่วกัน
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน.ให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับคุณภาพ ของผลงาน
4. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรทราบ
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที6่
ตัวชีว้ ดั ที่ 5
กำรแก้ไข
ปั ญหำทุจริต

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

๑๒

ข้อคำถาม i25 ถึง i30
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 93.00
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่?
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ได้คะแนน ร้อยละ 100
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 90.00
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด?
เฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจริต
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
ได้คะแนน ร้อยละ 86.30
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด?
หมายเหตุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน, ฝ่ายตรวจสอบภายนอก
หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 81.94
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร?
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ได้คะแนน ร้อยละ 85.75

จากผลคะแนนพบว่า ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุตริต มีผลคะแนน 89.50 คะแนน
มีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ซึง่ จำเป็นต้องแก้ไขเป็นลำดับที่ 6
ประเด็นข้อบกพร่อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากรในสังกัดมีความเห็นว่าหน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน ยังเป็นร้อยละที่ยังไม่ถึงร้อยละ 85 ตามมาตรฐานจึงเห็นควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว

๑๓

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
วิธีปฏิบัติ
1. เผยแพร่ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ(สตง.)แก่บุคลกรในสังกัด ทั้งในกรณีที่มี
ข้อทักท้วงและไม่มีข้อทักท้วง ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หรือเป็นกรณีศึกษาป้องกันความผิดพลาด หรือการทุจริต
2. เพิ่มเติมช่องทางการร้องเรียนการทุจริตในเวปไซต์เทศบาล แยกออกจากเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทั่วไป ให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการประกาศ
เผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
3. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทัว่ กัน
4. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากร และประชาชนทราบ
5. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ที่แสดงเจตจำนงไว้
6. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้
รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
7. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
8. จั ด ให้ ม ี ช ่ อ งทางการติ ด ตามเรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด ้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการ
ดำเนินการ หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที่ 7

ตัวชีว้ ดั ที่ 2
กำรใช้
งบประมำณ

ประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มี
ลักษณะคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง รวมทัง้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
งบประมาณ
ข้อคำถาม i7 – i12

๑๔

ข้อคำถาม i7 ถึง i12
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด?
ได้คกำรใช้
ะแนน ร้อยละ 83.94
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
งบประมำณ
คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ได้คะแนน ร้อยละ 88.00
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 100
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 97.00
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด?
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ได้คะแนน ร้อยละ 93.95
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด?
สอบถาม
ทักท้วง
ร้องเรียน
ได้คะแนน ร้อยละ 87.67

จากผลคะแนนพบว่ า ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2 การใช้ ง บประมาณ มี ผ ลคะแนน 91.76 คะแนน
มีคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการป้องกันการทุตริตและยกระดับคะแนน
การดำเนินการตามมาตรฐาน จึงยกประเด็นตัวชี้วัดนี้นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนน ในหัวข้อ i7 ได้คะแนนร้อยละ 83.94 และ i12 ได้
คะแนนร้อยละ 87.67 มีความเชื่อมโยงกับผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรของหน่วยงานยังเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร หรือมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
ในเรื่องของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อาทิเช่น ในตำแหน่งของพนักงานจ้าง ทั่วไป ในตำแหน่ง คนงาน
ซึ่งปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เป็นต้น
ประเด็นข้อบกพร่อง
การเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน บุคลากรขาดช่องทางการรับรูใ้ น
การมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๕

มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน และกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด
มีการรับรู้รับทราบถึงการใช้จา่ ยงบประมาณของเทศบาล
วิธีปฏิบัติ
1. มีมาตรการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสื่อสารให้สาธารณชนทราบ เรื่อง
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทํารายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานก่อสร้าง งาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยระบุวตั ถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จํานวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ
3. ส่ ง เสริ ม มาตรการในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ งบประมาณ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจํา ปี และส่ ง เสริ มให้ บุค ล ากร
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายมีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจําเดือนหรือ
ประจําไตรมาส
5. มีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน/พวกพ้องและการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
6. จัดให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ /การ
ตรวจรับพัสดุเช่น สังเกตการณ์ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ
7. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีสว่ นได้เสีย เช่น ประชาชน
เอกชนร้านค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จา่ ยเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และ
สร้างการมีสว่ นร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2565
การติดตามผล การดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ต.ค64-มี.ค.65) และ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ

ลำดับที่ 8
ตัวชีว้ ดั ที่ 1
กำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่

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

๑๖

ข้อคำถาม i1 ถึง i6
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด?
ิ ่กำหนด
เป็นกำรปฏิ
ไปตามขับ้นตั ตอนที
หน้ำที่
เป็นไปตามระยะเวลาที
่กำหนด
ได้คะแนน ร้อยละ 87.00
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป
กับผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด?
ได้คะแนน ร้อยละ 85.00
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร?
มุ่งผลสำเร็จของงาน
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
ได้คะแนน ร้อยละ 85.00
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่?
เงิน ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 100
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่?
เงิน
ทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 100
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก/ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่?
เงิน
ทรัพย์สิน
จากผลคะแนนพบว่
้วัดการอานวยความสะดวกเป็
ที่ 1 การปฏิบัติหน้าทีน่ มีกรณี
ผลคะแนน
คะแนน มีคะแนนอยู่ใน
ประโยชน์
อื่นๆ เช่น การยกเว้นาค่าตับริวชีการ
พิเศษ เป็น92.50
ต้น
ระดั
สูงกว่าร้มาตรฐาน
ได้บคะแนน
อยละ 100 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการป้องกันการทุตริตและยกระดับคะแนนการดำเนินการ

ตามมาตรฐาน จึงยกประเด็นตัวชี้วัดนี้นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ

ประเด็นข้อบกพร่อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน ในหัวข้อ i2 ได้คะแนนร้อยละ 85.00 และ i3 ได้คะแนน
ร้อยละ 85.00 แสดงให้เ ห็นว่ายังมีความเชื่อมโยงกับคะแนนในตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดำเนินงาน คือ
ประชาชนผู้มาติดต่อยังมีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงานในประเด็นการให้บริการอย่าง

๑๗

เท่ า เที ย มกัน กับผู้ท ี่มาติด ต่อ ที่ร ู้จัก เป็นการส่ วนตั ว ไม่ ม ากเท่ า ที ่ ค วร และมี ค วามเห็ นว่ า บุ ค ลากรยั งให้
ความสำคัญงานไม่มากเท่าที่ควร
มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
วิธีปฏิบัติ
1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ
ที่ง่ายและสะดวก และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง
เผยแพร่ผลการประเมิน ความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
2..จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน.และระบุผู ้รับผิดชอบงาน
ให้บริการ ในทุกกระบวนงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์.จดหมายข่าว.เสียงตามสาย.หอกระจายข่าว ฯลฯ
3. กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ.
ความก้าวหน้า โดยกาหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลสำเร็จของ
งาน/กรอบระยะเวลา/ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
4.มีการประกาศยกย่องชมเชย.หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นระยะ
5.กิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน
และปฏิบัติงาน เต็มกาลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาดจากตนเอง

ตัวชีว้ ดั ที่ 9
กำร
เปิ ดเผย
ข้อมูล

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน
5 ประเด็น คือ
1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ขอ้ มูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ
3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการเปิดโอกาสให้เกิดการทีส่วนร่วม
ข้อคำถาม O1 – O33

๑๘

ตัวชีว้ ดั ที่ 10
กำร
ป้ องกัน
กำรทุจริต

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน
2 ประเด็น คือ
1. การดำเนินกำรเพื่อป้องกันการทุจริต
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อคำถาม O42 – O43

ในส่วนของข้อมูล OIT การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในประเด็ นตัวชี้วัด ที่ 9 การเปิดเผย
ข้ อ มู ล และ ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 10 การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ ค ะแนน 100 คะแนน มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ครบทั้ง 43 หัวข้อ ดังนี้
ข้อ

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

O1

โครงสร้าง

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O8

Q&A

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O9

Social network

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O10

แผนดำเนินการประจำปี

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O11
O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O16

รายงานผลการสำรวจความพึ ง พอใจการ ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ให้บริการ

๑๙

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

O17

e-service

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O19
O20

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O22

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O25

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O28
O29

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O34

เจตจำนงสุจริต

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

O23
O24

O37
O38
O39
O40

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

๒๐

ข้อ
O41
O42
O43

ประเด็นการตรวจ

หมายเหตุ

รายงานผลการดำเนิ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ประจำปี
มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใส ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูลครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไข
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ในการนี้ ทุกส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบได้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเป็น
อย่างดี เพื่อเป็นการรักษาระดับคะแนนและคุณภาพการดำเนินงานขอให้ทุกส่วนได้ ให้ข้อมูลตามกำหนด
ระยะเวลา ทั้งนี้ในส่วนการวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผลการประเมินในส่วนของ IIT และ EIT พบว่า ใน
บางข้อคำถามแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะลงในเวปไซต์นี้ มีบุคลากรหรือประชาชนบางส่วนไม่
ทราบ หรือไม่ได้เข้า ถึงข้อมูลในส่วนที่เทศบาลได้ เปิด เผยหรือ ประชาสัมพั นธ์ ไว้ การยกระดับคะแนนจึ ง
จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า ประชาชนสามารถจะเข้าตรวจสอบ หรือรับทราบข้อมูล
การดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล ได้ทางเวปไซต์ และอาจเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง social
network หรือ ทาง facebook
------------------------------------------------------------------------------

๒๑

