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รายงาบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
**************************
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency A ssessm ent -ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒E๖๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแบะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้ อย่างเหมาะสม เพื่อ
แสดงให้เห็นถีงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดาเนินงาบตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับขาติ และระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลสวนหลวงฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑ O ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อานาจ (๔)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๔) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖)คุณภาพการ
ดาเนินการ (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทางาน (๙) การเป็ดเผย ข้อมูลและ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมิ นผลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (nternal integrity and
Transparency A ssessm ent ะ IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน,ได้เสีย ภายนอก
(External Intergrity and T ransparency A ssessm ent ะ EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Dat Intergrity and T ransparency Assessm ent ะ OIT) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖4
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองมะแซว หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการประเมิ น ครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index: CP) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งชี้นต่อไป

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
มะแซว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 79 คะแนน อยู่ในระดับการประเมิน B มีรายละเอียด
รายตัวขี้วัด ดังนี้

จากผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจาปี ๒๔๖4 คะแนน
สูงสุด ตัวขี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 87.50 คะแนน , คะแนนตัวสุดตัวขี้'วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนน 87.46 คะแนน และ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 47.42 แนน

รายละเอียดผลการประเมินและข้อเสนอแนะประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใบ ( Internal Integrity and Transparency Assessment ะ IIT) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ตัวชี้วัดที่ ๑ -ตัวชี้วัดที่ ๕ ผลการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเฉลี่ย ๘5.46 คะแนน
I1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด ( เป็นไปตามขั้นตอนที,กาหนด .เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ) ได้คะแนน 74.70 คะแนน
I๒. บุคลากรในหน่วยงาบของท่าน ปฏิบัติงาน ใหับริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่ รู้
จักเป็น่การส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 72.60 คะแนน
I3. บุคลากรในหน่วยงาบของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาบตามประเด็นด้งต่อไปบี้ อย่างไร
(มุ่งผลสาเร็จของงาน .ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว .พร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความ ผิดพลาดจาก
ตนเอง) ได้คะแนน 74.68 คะแนน
I๔. บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับลี่งด้งต่อไปบี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับ การ
ปฏิบัติงาน การอบุม้ติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (เงิน , ทรัพย์สิน, ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็น เงินได้
เซ่น การลดราคา การรับความบันเทิง) ได้คะแนน 98.87 คะแนน
I๕. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งด้งต่อไปบี้ หรือไม่ (เงิน , ทรัพย์สิน, ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เซ่น การลดราคา การ รับความ
บันเทิง) ได้คะแนน 97.16 คะแนน
I๖. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งด้งต่อไปนี้ เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกซน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ ได้
คะแนน ๙5.74 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ย 75.83 คะแนน
I๗. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีชองหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 54.68 คะแนน
I๘. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นด้งต่อไปบี้ มากน้อยเพียงใด
(คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้) ได้คะแนน 72.15 คะแนน
I9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใดได้ คะแนน 87.98 คะแนน
I๑๐. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เซ่นค่าทางานล่วงเวลา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางๆลา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 95.04 คะแนน
I๑๑. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังค,อไปบี้ มากน้อยเพียงใด (โปร่งใส ตรวจได้ , เอื้อประโยชนให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ได้คะแนน 78.47
คะแนน
I1๒. หน่วยงานของท่าน เปีดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปบี้ มากน้อยเพียงใด ( สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) ได้คะแนน 66.65 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ ได้คะแนนเฉลี่ย 79.76 คะแนน
I๑๓. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
74.66 คะแนน
I1๔..ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใดได้
คะแนน ๗2.60 คะแนน
I1๕. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เช้ารับการ'ผีเกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 58.89 คะแนน
I1๖. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาลังการให้ทาธุระส่วนคัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 89.40 คะแนน
I1๗. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาก
น้อยเพียงใด ได้คะแนน 94.34 คะแนน
I 1๘. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปบี้ มากน้อยเพียงใด
(ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ มีการซื้อขายตาแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ได้คะแนน 88.68 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย 66.65 คะแนน
I 1๙. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นชองส่วนตัว
หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 81.66 คะแนน
I 2O. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อทรัพย์สินชองราชการไปใช้ปฏิบัติงานติงานในหน่วยงาน
ของท่านความสะดวก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 56.06 คะแนน
I ๒ ๑. ถ้าต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อ'ง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 59.66 คะแนน
I ๒๒. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกขบ มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 76.68 คะแนน
I ๒๓. ท่านรู้แนวปฏิบัติชองหน่วยงานชองท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 59.70 คะแนน
I ๒๔. หน่วยงานของท่าน มการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 66.11 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5. การแกไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ย 78.39 คะแนน
I ๒๕. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อด้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใดได้คะแนน 77.51 คะแนน
I ๒๖. หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน) ได้คะแนน 100 คะแนน
I ๒๗. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน
71.11 คะแนน
I ๒๘. หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการตังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด (เฝ่าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต) ได้คะแนน 73.74 คะแนน

I ๒๙. หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาบ ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกับการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด ได้คะแนน 75.40
คะแนน
I ๓๐. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใบหน่วยงาบของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียน
ได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะได้รับการปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง ได้
คะแนน 72.57 คะแนน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT
ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้แบบวัด IIT เป็นการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการโดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกาหนดมาตรการบริหารงาน
บุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิ กจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วนตลอดจนการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้ง
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบ
การกากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
5) การแก้ไขปั ญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
จากการประเมิน พบว่าผู้ประเมินให้ความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลหนองมะแซวมี
แบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ IIT จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจานวน 5 ประเด็น
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ข้อเสนอแนะอื่น ๆที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ ดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงานในการ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
จากข้อเสนอแนะอื่น พบว่าผู้ประเมินให้ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่ว ยงานในการปรับปรุงระบบให้ ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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แบบวัดการรับเของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment ะ EIT) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๘ ผลการประเมิน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 70.79 คะแนน
E1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นตังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด (เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด) ได้คะแนน 65.94 คะแนน
E๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 64.38 คะแนน
E๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่บัดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 65.05 คะแนน
E๔. ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาบที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งตังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 92.65
คะแนน
E5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาบ โดยคานึงถึงประโยชน์ของประซาซนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 92.65 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ย 73.37 คะแนน
E๖. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะตังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 63.59 คะแนน
E๗. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณซนควรรับทราบอย่าง
ซัดเจนมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 64.96 คะแนน
E๘. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟ้งคาติซมหรือความคดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาบ/
การให้บริการ หรือไม่ ได้คะแนน 91.12 คะแนน
E๙. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดาเนินงานได้อย่างซัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 65.30 คะแนน
E1๐. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาบหรือไม่ ได้คะแนน 81.91 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘. ปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนเฉลี่ย 70.85 คะแนน
E1๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขนึ้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 66.27 คะแนน
E๑๒. หน่วยงานที่ท่านตัดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดี
ขั้นมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 63.51 คะแนน
E๑๓. หน่วยงานที่ท่านตัดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขั้น หรือไม่ ได้คะแนน 95.07 คะแนน
E๑๔. หน่วยงานที่ท่านตัดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขั้น มากน้อยเพียงใด
ได้คะแนน 65.09 คะแนน

E๑๕. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขั้นมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน 64.31 คะแนน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนา คือ การปรับปรุงการทางาน โดยหน่วยงานควรมีการปรับปรุง
พัฒนาในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขั้น โดยควรมีกระบวนการ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาตัดต่อเช้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขั้น
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรูของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดาเนินการดังนี้
1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน
ด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหน่วยงานใหง่ายตอการเขาถึงข้อมูลและมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
3) การปรับปรุงระบบการทางานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสงเสริมใหผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการได้โดยสะดวก
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แบบตรวจการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แบบตรวจการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ (O pen Data Integrity a n d T ran sparen cy
A ssessm en t OIT ) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ - ตัวชี้วัดที่ ๑0 ผลการประเมิน ตังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเบิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๐๖ คะแนน
O ๑ . โครงสร้าง ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒. ข้อมูลผู้บริหาร ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓ . อานาจหน้าที่ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๔ . แผนยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๕. ข้อมูลการติดต่อ ได้คะแนน 100 คะแนน
O ๖ . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนน O คะแนน
O๗. ข่าวประซาสัมพันธ์ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๘ . Q&A ได้คะแนน 100 คะแนน
O ๙ . Social Network ได้คะแนน 100 คะแนน
O ๑ ๐ . แผนดาเนินงานประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O ๑ ๑ . รายงานการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๒. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติงาน ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๔ . คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๕. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๖ . รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ได้คะแนน 0 คะแนน
O๑๗. E-Service ได้คะแนน 100 คะแนน
O๑๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ได้คะแบบ 100 คะแนน
O๑ ๙ . รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีรอบ ๖ เดือน ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๐. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๒. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ได้คะแนน 0 คะแนน
O๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๖. การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 0 คะแนน
O๒๗. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๘. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๒๙. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๐. ซ่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียบการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๑. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๒. ซ่องทางการรับฟ้งความคิดเห็น ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๓. การเปีดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้คะแนน 100 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกับการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ย O คะแนน
O๓๔. เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๕. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้คะแนน 0 คะแนน
O๓๖. ประเมินความเลี่ยงการทุจริตประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๗. การดาเนินการเพี่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน
O๓๘. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้คะแนน 0 คะแนน
O๓ ๙. แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกับการทุจริตประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๔ ๐. แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ ๖ เดือน ได้คะแนน 100 คะแนน
O๔๑. รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี ได้คะแนน 100 คะแนน
O๔๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้คะแนน 100 คะแนน
O๔๓. การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้คะแนน 100
คะแนน
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT
ตัวซี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนา คือ การเปิดเผยข้อมูล ได้แก่
๑) ข้อมูลพื้นฐานในด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๖) การบริหารงานในด้านแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
๓) การบริหารเงินงบประมาณในด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณและง่ายตอการเขาถึง และแสดงเจตนารมณในการปอง
ปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดาเนินการดังนี้
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพรข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากร
บุคคลรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และมีชองทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให
บริการผ่านระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตาแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย
ทุกชวงเวลา ทั้งนี้ ตองเป็นการเขาถึงผ่าน URL บนเว็บไซตหลักของหน่วยงานโดยตรง
2) การปองกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปที่ผ่านมาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทาแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สาคัญตองมีก ารพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติด
ตอสื่อสารผ่านเว็บไซตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์และความโปร่งใสในการดาเนินงานจองหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and T ransparency A sse ssm e n t -ITA)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
*************************************
๑. ผลคะแนนการประเมิน
ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมได้ผลค่าคะแนนเฉลย เท่ากับร้อยละ 79.65 คะแนน อยู่ใน
ระดับ B เมีอพิจารณาในแต่ละตัวซี้วัดสามารถเรียงลาดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวซี้วัด จากผลคะแนนมากไปหา
น้อยได้ตามลาดับ ดังนี้
1. การป้องกันการทุจริตได้คะแนน
87.50 คะแนน
2. การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน 87.42 คะแนน
3. การปฏิบัติหน้าที่
ได้คะแนน 85.46 คะแนน
4. การใช้อานาจได้คะแนน
79.76 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนน 78.39 คะแนน
6. การใช้งบประมาณได้คะแนน 75.83 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน
73.37 คะแนน
8. การปรับปรุงการทางานได้คะแนน
70.85 คะแนน
9. คุณภาพการดาเนินงานได้คะแนน
70.79 คะแนน
10. การใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนน 66.65 คะแนน
จากข้องมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้ 'วัด 5 ''การ
ป้องกันการทุจริต', โดยได้คะแนนร้อยละ 87.50 คะแนน และตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัด 4
"การใช้ทรัพย์สินของราชการ'' โดยได้คะแนนร้อยละ 66.65 คะแนน
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,ของการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrityand Transparency A ssessm ent - ITA) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๖๔๖4 มาวิเคราะห์ โดยจาแนกตามรายดั ชนีในแต่ละตัวชี้วัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว จะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน
ITA ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไปรายละเอียดดังนี้
๒.๑ จุดแข็ง (ตัวซี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1.1 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็น
คะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อ
ส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม ของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

2.1.2 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.42 เป็น คะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ โปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดาเนินงานของหน่วยงาน
๒.๑.3 ตัวชี้วัด 1 "การปฏิบัติหน้าที่" โดยมีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 85.46 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตบเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาบตามหลักมาตรฐานมีความโปร่งใสปฏิบัติงานมีกระบวบงานตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ บ่งชี้ถึงความโปรงใสและมีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็บได้
ว่า บุคคลกรองค์การบริหารสส่วนตาบลหนองมะแซวส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าบุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในการ
เรียกรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยซนอื่นๆ ทั้งที่แลกกับการปฏิบัติงาน และช่วงเทศกาลหรือสารสาคัญ
ต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
๒.๑.4 ตัวชี้'วัด "การใช้อานาจ โดยมีผลคะแนน เท่ากับร้อยละ 79.76 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของ,บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยว
ช้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยซนต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรขององค์การบริหารสส่วนตาบลหนอง
มะแซวมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินการปฏิบั ติงาน การ
พิจารณาความดีความชอบและพิจารณาด้านอื่น ๆด้วยความเป็นธรรม
๒.1.5 ตัวชี้วัด "การแก้ไขปัญหาทุจริต" โดยมีผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ 78.39 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยว
ช้องกับ การให้ ความส าคัญของผู้ บริ ห ารสู งสุ ดในการต่อด้านการทุจริต ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้ เห็ น ได้ว่า
ผู้บริ หารขององค์การบริหารสส่วนตาบลหนองมะแซวได้เล็งเห็ นความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต จะต้อง
ดาเนินการออกมาตรการ ควบคุม และฟ้องการทุจริต
๒.๑.6 ตัว ชี้วัด "ประสิ ทธิภ าพการสี่ อสาร" (ตัว ชี้วัดที่ ๗ ของตัว ชี้วัดการประเมิน) โดยมีผ ล
คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.37 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน'ได้เสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อ
สาธารณซน ผ่านช่องทางที'หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นป้จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณขนควรรวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน'ได้เสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/
การให้ บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสั ยได้อย่างซัดเจน ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็ นไต้ว่า
องค์การบริหารสส่วนตาบลหนองมะแซวมีช่องทางรับฟ้งดาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
ให้บริการอย่างหลากหลาย รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๒.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตรกว่าร้อยละ ๘๐) จานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
๒.๒.1 ตัวชี้วัด "การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ" (ตัวชี้วัดที่ ๔ ของตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมี
ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 66.65 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับเของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานพฤติกรรมการยืมจากผลคะแนน
สะท้อน ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซวต้องเพิ่มเติมให้มีกระบวน การในการขออนุญาตอย่าง
ชัดเจนถูก ต้องตามระเบี ย บ มีการกากับ ดู แลและตรวจสอบการใช้ ทรัพ ย์สิ น ของทางราชการอย่างต่อเนื่องมี
มาตรฐานใบการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
๒.2.2 ตัวชี้วัด "คุณภาพการตาเนินงาน" (ตัวชี้วัดที่ ๖ ชองตัวชี้วัดการประเมิน) โดยมีผลคะแนน
เท่ากับร้อยละ 70.79 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ชองผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยรดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่ าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่ง
จากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ไม่มีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซว เป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
การปฏิบัติงาน บริการอย่างไม่เท่าเทียมกับการให้ข้อมูลแก่ผู้มารับบริการอย่างไม่ตรงไปตรงมา มีการปีดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลและไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนไม่
๒.๒.3 ตัวชี้วัด "การปรับปรุงระบบการทางาน" (ตัวชี้วัดที่ ๘ ของตัวชี้วัดการประเมิน',) โดยมีผล
คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 70.85 เป็นคะแนะจาการประเมินการรับเของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานที่เป็นมาตรฐาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพั ฒนางานเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งชี้น ซึ่งผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองมะแซวยังขาด
การมีกระบวนการเจดโอกาสให้ผู้มาติดต่องานได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ทางาน ลดขั้นตอนการทางาน โปร่งใส เปิดเผย นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานบริการ
๓. มาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แบบ ตัวขี้วัด
ผล
มาตรา/แนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน
คะแนน
ที่ รับผิด
ขอบ
การปฏิบัติ 100 หน่วยงาบต้องมีมาตรการหรือแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดย ทุก สาน ัก
หน้าที
ยึดหลักตามมาตรฐาน ความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือมี
/
ดาเนิน การ ตาม ขัน้ ต อ น แ ล ะ ร ะ ย ะ เวลาที่กาหนดไว้และ กองงาน
บุคลากรของหน่วยงานให้ความสาคัญกับเรื่องการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
การใช้
หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับ กองคลัง
แผนการใช้งบประมาณ ประจาปี รวมถึงกระบวนการ

งบประมาณ

การใช้อานาจ

การใช้
ทรัพย์สิน
ของ
ราชการ

จัดซื้อจัดจ้ าง/การจั ดหาพัสดุ และการตรวจรับ พัสดุโดยเผยแพร่
อย่างโปร่งใสหรือประกาศแจ้งเวียนให้พนักงานทุกกองงานทราบ
โดยทั่วกัน และควรให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลากร
ภายในมี ส่ ว นร่ว ม ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายงบประมาณของ
หน่วยงานไต้
หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดแนวทางในการแก้ ไ ขชี้ แ จง หรื อ อธิ บ าย สานักปลัด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานฯในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานในหน่วยงานไต้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเช้าใจยิ่งขึ้น และ
ต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาใบการคัดเลือกผู้เช้ารับการผิกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษาเป็นอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
หน่วยงาบต้องมีการจัดทาดู่มือหรือมาตรการในการยืม-คืนหรือแนว สานักปลัด
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และประกาศแจ้งเวียนให้
พนักงานใบหน่วยงานทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและปฏิบัติ
ที่ถกต้อง

การแก้ไขป้ญ
หา การทุจริต

หน่วยงานต้องจัดให้มีการแก้ไขปีญหาการทุจริต โดยต้องมีนโยบาย
ที่เกี่ยวช้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และจัดทาแผนงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึง
การสร้างความเชื่อมั่นภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการร้องเรียนเมือพบเห็นการทุจริตใบหน่วยงาน และเฝ่ า
ระวัง หรือตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิ ด การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต พ้อมทั้งบุคลากรของ
หน่ ว ยงานต้องให้ ความส าคัญในการแก้ไขปั ญหาการทุจริตอย่าง
จริงจัง

ทุกสานัก /
กองงาน
และงานที่
เกี่ยวข้อง

คุ ณ ภาพการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/การให้บริการอ ย่าง
เท่าเทียม กัน มีการให ้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงใปตรงมาไม่ปิ ดบัง หรื อเบือ นข้ อมู ล และมีม าตรการป้ อ งกั น
เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการทบทวนความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพการดาเนินงาน
หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อ เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน มีข่องทางหลากหลาย รวมถึงให้การ เผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลสาธารณควรทราบอย่างชัดเจนมาก และค้นหาได้ง่าย

ทุกสานัก /
กองงาน
และงานที่
เกี่ยวข้อง

ประสิทธิภาพ
การ สื่อสาร

การปรั บ ปรุ ง

ทุกสานัก /
กองงาน
และงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน ต้องมีช่องทางการติดต่อ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้ ทุกสานัก /

การ ทางาน

OIT

การเปิดเผย
ข้อมูล

มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน'โด้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ก อ ง ง า น
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาบได้ดีขึ้น
และงานที่
เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ทุกสานัก /
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
กองงาน
คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง และงานที่
เช่น W eb broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานต้องมีแสดงถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานประจาปี ซึ่งมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานเป็นต้น
- หน่วยงาบต้องมีการแสดงช่องทางที่ให้บริการข้อมูลหรือการ ทา
ธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วย อานวย
ความสะดจกให้แก่ผู้ขอรับการบริการ (E-Service)

การเปิดเผย
ข้อมูล

การป้ อ งกั น
การ ทุจริต

- หน่ ว ยงานต้ องมี การ.แสดงถึงสรุปผลการวั ดซื้อ จัดจ้า งของ
หน่วยงาน ซื้งมีข้อมูลรายละเอียดผลการวัดซื้อวัดจ้าง เข่นงานที่ซื้อ
หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายซื่อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัด เลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง เป็นต้น และจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การวัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการวัดซื้อวัดจ้าง)
รวมทั้งเป็นข้อมูลการวัดซื้อวัดจ้างประจาปี รวมถึงการแสดงถึงผล
การวั ด ซื้ อ วั ด จ้ า งของหน่ ว ยงาน ชึ่ ง มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดเข่ น
งบประมาณที่ใช้ในการวัดซื้อวัดจ้าง ปั ญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
เป็นต้น และเป็นรายงานผลประจาปี
- หน่ว ยงานต้องมีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล ดั ง นี้ ๑) หลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและคั ด เลื อ ก
บุ ค ลากร ๖) หลั ก เกณฑ์ ก ารบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากร ๓)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ๔) หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ๔) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกาลังใจ และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานประจาปี
- หน่วยงานต้องมีการแสดงซ่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้แจ้งให้เป็นความลับ และควรมีผู้รับผิดชอบการรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะ
- หน่วยงานต้องมีแสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานต้านคุณธรรมและความโปรงใส- หน่วยงานต้องมี

ทุกสานัก /
กองงาน
และงานที่
เกี่ยวข้อง

ทุกสานัก /
กองงาน
และงานที่

การแสดงการดาเนิน การหรื อกิ จกรรมที่แสดงถึงการเสริ มสร้า ง เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่ านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

