รายงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน
อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คานา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity
andTransparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครั ฐ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ ทราบระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานตนเองและน าข้ อ มู ล
ผลการประเมิ น รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาและยกระดั บ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดาเนิน งานตามหลั กธรรมาภิบ าล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อส าธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้ แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้
ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสาคัญ คือ ได้ มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI)
ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน
พฤศจิกายน 2564

-11. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment ) หรือการประเมิน ITA ประจาปี พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดาเนินการ
ที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561- 2565 ) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานของรัฐได้
สารวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันจะส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงาน
และกากับดูแลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสาคัญกั บด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น
2. ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน
อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอนได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี 2564 จานวน 85.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดาเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล
ราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคาถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงาน
จะสามารถยกระดับการดาเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดดังนี้
การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.30 รองลงมาคือตัวชี้วัดตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้
คะแนน ร้อยละ 77.97 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 76.43 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสารได้คะแนน 74.84 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทางาน ได้คะแนน 73.15 ตัวชึ้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้คะแนน 72.70 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน 71.20 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน
ร้อยละ 70.68 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.98 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
25.00
สรุปได้ว่าจุดแข็งที่หน่วยงานได้ คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 83.30 คือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 25.00
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสจ าแนกตามดั ช นี ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลป่าบอน อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดไว้ดังต่อไปนี้

คะแนน องค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน 61.39 คะแนน
ระดับผลการประเมิน

D

ดูเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้อานาจ
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้งบประมาณ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

83.30
77.97
76.43
74.84
73.15
72.70
71.20
70.68
56.98
25.00

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติห น้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.30 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ สะท้ อนให้ เ ห็ น ว่ าหน่ ว ยงานมี แนวโน้ มการด าเนิน งานที่เ ป็นไปตามหลั ก การความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการให้บริการแก่ ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(7)ตัว ชี้วั ดที่ 2 การใช้ งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากั บร้อยละ 71.20 เป็นคะแนนจากการประเมิ น
การรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้ งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
(2)ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.97 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(8)ตั ว ชี้ วั ดที่ 4 การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการโดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กับ ร้ อ ยละ 70.68 เป็ น คะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น

และพฤติกรรมในการขอยื ม ทรั พย์ สิ น ของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร ภายในหน่ว ยงานและการยื ม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรจะมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติรวมถึงหน่ วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย
(6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.70 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง
กับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทาแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงานโดยรวมได้ คะแนนเท่ากับร้ อยละ 76.43 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็น
ที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิบั ติห น้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ โดยยึดหลั กตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
อย่ างเคร่ ง ครั ด เห็ น ได้ว่ าประชาชนหรื อ ผู้ รับ บริ การมีค วามเชื่อ มั่ นในคุ ณภาพการดาเนิน งานของหน่ว ยงาน
ว่ า ยึ ด หลั ก ตามมาตรฐาน ขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควร
มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้ เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทางานให้ ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ ผู้ รับบริการ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการดาเนินการ
(4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิการการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.84 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับ
การสื่อสารในเรื่ องผลการดาเนิ นงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่ส าธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งการจัดให้ มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้
บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่ อราชการสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.15 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนิน งานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
(9) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 56.98 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบใน 5 ประเด็น
คื อ ( 1 ) ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ไ ด้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้น แสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
(10) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ (๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริการ การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความป้ องกัน การทุจริต
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด
ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ งกาหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่ว น ตลอดจนการจัดทารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ 3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริ หารงานบุคคล จัดทา
รายละเอียดของตาแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม -คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง ควรด าเนิ น การดั ง นี้ 1) คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน
ประชาสัมพั น ธ์ เ กี่ยวกั บระบบและขั้น ตอนการให้บริ ก ารงานด้า นต่า งๆ อย่ า งทั่วถึง และส่งเสริ มให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้าง
กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งผู้บ ริ ห ารและบุ ค ลากรเพื่อ ร่ ว มกั น ทบทวนปัญ หาและอุ ปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการ
ทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดาเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมู ล
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน ของปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จากนั้นจัดทาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานใน
การปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
สานักปลัด/ - รายงานความก้าวหน้า
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
กองคลัง
และสรุปผล
ที่ถูกต้อง
ณ สิ้นปีงบประมาณ
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
1. ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
สานักปลัด
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ให้ความรู้เรื่องการประเมิน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
สานักปลัด
คุณธรรมและความโปร่งในใน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
การดาเนินงานของหน่วยงาน ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภาครัฐ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน
4. การจัดทาประกาศข้อปฏิบัติ มีการจัดทาประกาศข้อปฏิบัติในการ สานักปลัด/
ในการขอยืมทรัพย์สินของทาง ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ กองคลัง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

มาตรการ
5. การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่อ
อย่างโปร่งใส
6. การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ให้ทันกาหนดเวลา
พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ
7. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
8. มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
การกากับติดตาม
จัดทาประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์ สานักปลัด
-รายงานความก้าวหน้า
อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
และสรุปผล ณ สิน้
จัดทาประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์
ปีงบประมาณ
หรือทรัพย์สินใดๆ
ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

สานักปลัด

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ

สานักปลัด

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการทางาน
2. ผู้บริหารเน้นย้าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน

สานักปลัด/
กองคลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา

