
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

********************************

คํานํา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูลผลการ

ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของ หน่วยงานได้อย่าง

เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ

ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติ และ

ระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้

งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ

การดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ

(10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ

ผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนคร้ังน้ีจะสะท้อนให้เห็น ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะ ช่วย

สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ

สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ สะท้อน

ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption

Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

กุมภาพันธ์ 2563



1. หลักการและเหตุผล

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ ท่ี

สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง

ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้ หน่วยงาน

ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานใน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 92.72 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ระดับ A

เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา

คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อย

ละ 95.22 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่าร้อยละ 92.69 ตัวชี้วัดการใช้อํานาจ ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 92.46 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.30 ตัวชี้วัดการการใช้

ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.18 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับ

ร้อยละ 86.80 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53 และตัวชี้วัดการปรับปรุงการ

ทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.14

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการ

ทุจริต ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนตํ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน ได้เท่ากับร้อย

ละ 83.14

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็น ถึงจุดแข็ง และจุดที่

จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 8 ตัวช้ีวัด คือ

(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของ



ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผน

ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสําคัญ

ต่อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับ

ติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.50 เป็นคะแนนจากการ

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้

รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์

ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน

งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ

โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

(3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.22 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ

ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมี

ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วง

เทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.69 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง

ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้าน



การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริต

ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น

การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต

ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป

ปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริต

(5) ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.46 เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไป

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของ

ผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกีย่วกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกดิการ

แทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซ้ือขายตําแหนง่ หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

(6) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.30 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่

อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ

ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ค่าทํางาน

ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

(7) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.18 เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง

กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้

ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย

บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้

หน่วยงานจะต้องมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้

บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

(8) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.80 เป็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ



ส่ือสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี

ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมินการ

รับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง

สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวท่ีวัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ

(1) ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53 เป็น คะแนนจาก

การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการ

ดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการ

รับรู้เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ

หน่วยงาน ท่ีจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.14 เป็น คะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง

ระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ

กระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน

จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีข้ึนแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มี

ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 92.57 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานท่ีเป็นไป ตาม

หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความ



ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไร

ก็ดี สิ่งท่ีควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพิจารณา
ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้
งบประมาณ

(1) การรับรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ

(1) สร้างการรับรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
สามารถแจ้งเบาะแสท่ีสงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อํานาจ (1) รับการประเมินการปฏิบัติงาน
(2) การคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม

(1) สร้างการรับรู้ต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชา
(2) คัดเลือกบุคลากรจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
(3) การใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําใน
ธุระส่วนตัว
(4) กระบวนการบริหารงานบุคคล

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

(1) มีการเอาทรัพย์สินของราชการไป
เป็นของส่วนตัว
(2) ข้ันตอนการขออนุญาต
(3) บุคคลภายนอกมีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สิน

(1) สร้างการรับรู้ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(2) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการท่ีถูกต้อง
(3) เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและนําไป
ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

(1) ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการ
ต่อต้านการทุจริต
(2) ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริต
(3) จัดทําแผนงานด้านการป้องกันการ
ทุจริต

(1) สร้างการรับรู้ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต
(2) ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
(3) จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(4) ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริต

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 84.83 อยู่ใน ระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือม่ันในคุณภาพ

การดําเนินงานของ หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลท่ี

ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ

ไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไร

ก็ดีส่ิงท่ีควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพิจารณา
ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน (1) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด
(2) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน

(1) สร้างการรับรู้ของผู้มาติดต่อใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี
(2) ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน (1) ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีข้ึน (1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามี



(2) ปรับปรุงวิธีการ ข้ันตอนการ
ให้บริการให้ดีข้ึน
(3) นําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน

ส่วนร่วมในการพัฒนาการดําเนินงาน
(2) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดําเนินงาน

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ

98.75 อยู่ในระดับยอดเย่ียม (Excellence) เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะ

ป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือสามารถเกิดข้ึนได้

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพิจารณา
ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) ข้อมูลพื้นฐาน

(2) การบริหารงาน
(3) การบริหารเงินงบประมาณ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส

- ไม่มี -

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต

- ไม่มี -

5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 83.14 ซ่ึงประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การ
ปรับปรุงการทํางาน

(1)เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

81.12

(2)หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

78.59

(3)หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่

99.23

(4)หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

78.64

(5)หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึนมากน้อยเพียงใด

78.12

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ส่ิงที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควร

ให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการทํางาน ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน



เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้า

มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก

หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย โดยหน่วยงานอาจฝึกอบรมให้ความรู้กับ บุคลากรภายใน

หน่วยงาน ควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานท่ีถูกต้อง

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

5) ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด

มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกํากับติดตาม
(1) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การใช้ ทรัพย์สินของราชการ
ท่ีถูกต้อง

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง

• รายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
• รายงานสรุปผล
ณ ส้ินปีงบประมาณ(2) ให้ความรู้เก่ียวกับการ

ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) รณรงค์วิธีคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ
ส่ือสารสนเทศของหน่วยงาน

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง

(3) ให้ความรู้เร่ืองการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
ส่ือ สังคมออนไลน์หรือส่ือสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง

(4) การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการ ท่ีเป็นไปตาม
ข้ันตอนระยะเวลา ท่ีกําหนด

(1) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
(2) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐาน
การให้บริการประชาชน
(3) รณรงค์พัฒนาจิตสํานึกการ
ให้บริการ กับเจ้าหน้าท่ีผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์หรือ ส่ือสารสนเทศของ
หน่วยงาน

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง



(5) สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรใน หน่วยงาน
เก่ียวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีและเปิด
โอกาส ให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน การ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

(1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ให้บุคลากรรับทราบ
(2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียน ให้บุคลากรรับทราบ

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง

(6) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร
และสาธารณะชนรับทราบ

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง

(7) มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมิน และการทํางาน
(2) ผู้บริหารเน้นย้ําในท่ีประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิม ความตระหนักให้กับหัวหน้างาน

สํานักปลัด
อบต.วังท่าช้าง


