รายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

คํานํา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA) ประจําปีงบประมาณ 2564 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to
Transparency” ซึ่งเป็น หลักการพื้นฐานสํา คัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการเปิด 2 ประการ คือ
“เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานได้
และ “เปิด โอกาส” ให้ผู้มีส่ว นได้เสียของหน่วยงานภาครั ฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชน
ผู้รับบริการได้เ ข้า มามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิด เห็น ต่อหน่ว ยงานภาครัฐ ผ่านการประเมิน ITA
นําไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน ต่อไป
รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนตามตัวชี้วัด ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาทุจริต (6)
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล
(10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงดารปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2563
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
สําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้องภาพลักษณ์เชิง
บวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น ต่อไป

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
กุมภาพันธ์ 2565

1. หลักการและเหตุผล
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส่ ใ นการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการ
ขับ เคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิง
สร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจําปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สําหรับนําไป
จัดทําแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับเป็นปีที่ 10 ของการดําเนินการที่ผ่าน
มา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.
2561 - 2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
หน่วยงานภาครัฐจํานวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สํารวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหรงานและกํากับดูแลการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสําคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
แฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สําคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับ
ทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย
นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วม
ในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อนําไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจาก
ภาครัฐยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาได้มีส่วนร่วมกํากับติดตามและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

2. ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
แส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.16
คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ระดับ A โดยได้คะแนนลดลง ร้อยละ 2.52
จากปีงบประมาณ 2563 ที่ได้คะแนนร้อยละ 88.68
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้ ร้อยละ 100 ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ร้อยละ 93.05 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ร้อยละ 92 การใช้งบประมาณได้ ร้อยละ
89.96 การใช้อํานาจได้ ร้อยละ 89.20 คุณภาพการดําเนินงานได้ ร้อยละ 89.17 การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้ ร้อยละ 85.16 การปรับปรุงการทํางานได้ ร้อยละ 83.43 ประสิทธิภาพการสื่อสารได้ร้อยละ
81.30 การเปิดเผยข้อมูลได้ ร้อยละ 69.06
สรุป ได้ว่า จุดแข็งที่ห น่ว ยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 100 คือ ตัว ชี้วัด ที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 69.06
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง อํา เภอเกาะคา จังหวัด ลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ล ะ
ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 จํานวน 7 ตัวชี้วัด)
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นตัวชี้วัด
ที่มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อประเมิน การเผยแพร่ข้อมูล ที่เ ป็น ปัจ จุบันบนเว็บ ไซต์ของหน่ว ยงาน เพื่อเปิด เผยการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่การแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต ที่มีวัตถุประสงค์ในการวัดความรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติหรือดําเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รูจ้ ักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้า ที่ที่รับ ผิดชอบ ซึ่งล้ว นถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้า ที่ในการฐานะเจ้าหน้า ที่ของรับอย่า งมีคุณธรรม
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญ

ต่ า ง ๆ ตามขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี หรื อ แม้ แ ต่ ก รณี ก ารใช้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ ต่ อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.05 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์ในการวัดความรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน
ของตนเอง ในประเด็น ที่เ กี่ย วข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติห รือ
ดําเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็ น ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
การฐานะเจ้าหน้าที่ของรับอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการใช้เงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ย งที่อาจก่อให้เ กิด การรับสินบนได้ใน
อนาคต
(3) ตัวชี้วัด ที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่า กับร้อยละ 92 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีสัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของ
หน่ ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การให้ ความสํ า คั ญ ของผู้บ ริห ารสู งสุ ด ในการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต ของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ประสิทธิภาพและ
จัดทําแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม
(4) ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 เป็นตัวชี้วัดที่
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อการประเมิน ความรั บ รู้ข องบุค ลากรภายในหน่ว ยงาน ต่ อการดํา เนิ น การต่า ง ๆ ของ
หน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
(5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.20 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้อํานาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัว หรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อายเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขาย
ตําแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง
(6) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.17 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อ

คุณภาพการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
(7) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.16
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพย์สินของราชการหรือของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งยืมโดย
บุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อย 85 ) จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.43 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้า ที่และกระบวนการทํา งานของหน่ว ยงานให้ดียิ่ งขึ้น รวมไปถึงการนํา เทคโนโลยี มาใช้ ในการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(2) ตัวชี้วัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.30 เป็น
ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภ าพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ย วข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่ว ยงานในเรื่องต่า ง ๆ ต่อ
สาธารณชน ผ่า นช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้า ถึงได้ง่า ย และไม่ซับ ซ้อนโดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ
(3) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.06 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่ว ยงานให้ส าธารณชนได้รับ ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้น ฐานได้แ ก่ ข้อมูล พื้น ฐาน ข่า ว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงานการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในหัวข้อข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
รวมเท่ากับ 89.87 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยตัวชี้วัดด้าน IIT นั้น ได้คะแนนการ
ประเมินเกินร้อยละ 85 ทุกตัวชีวัด จึงไม่มีข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนาในด้านดังกล่าว
4.2 ผลการประเมิน ตามแบบสํา รวจความคิด เห็น ผู้มีส่ว นได้เ สีย ภายนอก (External) ได้
คะแนนโดยรวมร้อยละ 84.63 การประเมินความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอกนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน ซึ่งผลการประเมินเกินร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ตาม
รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
(1) การเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่ (1) ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ประชาชน
สื่อสาร
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
(2) มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
สะดวกและรวดเร็ว
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ (2) เปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นต่อ
อย่างชัดเจน
สาธารณชนอย่างครบถ้วนและ
(3) มีช่องทางรับผังคําติชมหรือ
ชัดเจน
ความคิดเห็นการดําเนินงานการ
(3) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
ให้บริการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
(4) มีการชี้แจงและตอบคําถามเมื่อ เจ้าหน้าที่ ให้ทราบโดยทัว่ ไป
ประชาชนมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
(5) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ (1) การปรับปรุงคุณภาพการ
(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ทํางาน
ปฏิบัติงาน/การให้บริหารให้ดีขึ้น ติดต่อหรือผู้ส่วนได้เสีย เข้ามามี
(2) การปรับปรุงวิธีการและ
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ดําเนินงาน/การบริการ ของ
ให้บริการให้ดีขึ้น
หน่วยงานมากขึ้น
(3) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการ (2) สร้างความรับรู้ แก่ผู้มารับ
ดําเนินงาน/การให้บริการให้เกิด บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เสียทราบถึงขั้นตอน วิธีการการ

(4) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้ ดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อความ
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไป โปร่งใสในการทํางาน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
(5) การปรับปรุงการดําเนินงาน/
การให้บริการให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนโดยรวม
84.53 โดยการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ในด้านการเปิดเผยข้อมูลยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นสําคัญตามตัวชี้วัดหรือ
ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล ที่ยัง ไม่เป็น ปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับ ปรุง ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามตัว ชี้วัดให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต และเพื่อความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยมี
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงตามรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5
ประเด็นคือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน (2)
การบริหารงาน (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) เผยแพร่รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประจําปี
รอบ 6 เดือน
(2) เผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
(3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจําปีให้เป็น
ปัจจุบัน
(4) จัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
องค์กรให้ทันสมัยและใช้งานง่าย
เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะชน

