รายงานการวิเคราะหผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เทศบาลตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
****************
คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
กลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสะทอนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก
(1) การปฏิบัติหนาที่
(2) การแกไขปญหาการทุจริต
(3) การใชทรัพยสินของราชการ
(4) การใชงบประมาณ
(5) การใชอำนาจ
(6) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(7) คุณภาพการดำเนินงาน
(8) การปรับปรุงการทำงาน
(9) การเปดเผยขอมูล
(10) การปองกันการทุจริต
โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน
(Open Data) ซี่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวไทร หวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินครั้งนี้ จะชวยสนับสนุน
สงเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิ ภาพ
ทุกหนวยงานไดรวมกันขับ เคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบ าล และประกาศสำคัญ คือ ไดมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทจริตของประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกให กับ
หนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI )
ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป
สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวไทร
ตุลาคม 2564

-21. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตะหนักใหหนวยงานภาครัฐ
มีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปน
กลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน
“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน
ภาครัฐเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 85.96 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา

1. ตัวชีว้ ัดที่ 1
2. ตัวชีว้ ัดที่ 2
3. ตัวชีว้ ัดที่ 3
4. ตัวชีว้ ัดที่ 4
5. ตัวชีว้ ัดที่ 5
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
7. ตัวชีว้ ัดที่ 7
8. ตัวชีว้ ัดที่ 8

การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100
การใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.47
การใชอำนาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.46
การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 99.73
การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 100
คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 93.22
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนเทากับรอยละ 94.08
การปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 92.68
/9.ตัวชี้วัดที่ 9...

-39. ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 90.20
10. ตัวชีว้ ัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 50.00
สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100 มี 2 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน
เทากับรอยละ 50.00
3. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลหัวไทร
อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึง
จุดแข็ง และจุดที่ตองพัฒนาไวดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ
3.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว สะทอนใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตามความสำคัญมากขึ้นในเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทำ
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยางเปนรูปธรรม
3.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.73 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ
ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง หรือนำไป
ใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวา
หนวยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากร
ภายในไดรับทราบและนำไปปฏิบัติ
รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการของหนวยงานดวย
3.1.4 ตัวชีว้ ัดที่ 4 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.47 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลการภายในหนวยงานตอการดำเนินการตางๆของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใสไปจนถึง
ลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือ
พวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลกรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นวา หนวยงานควรใหความสำคัญกับการเปดโอกาสให
บุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได

-43.1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 การใชอำนาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 99.46 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลกรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งจะตอง
เปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอำนาจของ
ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
3.1.6 ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 94.08 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงาน
ใหความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการ
สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.7 ตัวชีว้ ัดที่ 7 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 93.22 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดำเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน หรือผูรับบริการที่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการ ไมนำผลประโยชน
ของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมีการเรียกรับสินบน แตทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสาธารณะอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน
อีกทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานใหดียิ่งขึ้น
และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดำเนินการ
3.1.8 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 92.68 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการ
ทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดวย
3.1.9 ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.20 เปนคะแนนจาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล
(2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของหนวยงาน

-53.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวารอยละ 90) จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1)ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดเทากับ 50.00 เปนคะแนนจากการ
เผยแพรขอมูลเปนปจจุบันเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตางๆ ของหนวยงานสาธารณชนไดรับ
ทราบใน 2 ประเด็น คือ
(1)การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริการ การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(2)มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใส
และปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการ
ทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได
4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสว นเสียภายใน (Internal) ไดคะแนน
เทากับรอยละ 99.73 อยูในระดับดี AA (Excellence) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไป
ตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดงความ
ไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัด ที่ 2 การใชงบประมาณ (1) การรับรูแผนการใชจาย
งบประมาณประจำปของหนวยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1)สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใช
จายงบประมาณประจำปให
บุคลากรภายในหนวยงาน
(2)เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชการใชจาย
งบประมาณ
(3) มีชองทางเพื่อใหบุคลากรภายใน
หนวยงานสามารถแจงเบาะแสที่
สงสัยโดยมีมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียน
ตัวชี้วัด ที่ 4 การใชทรัพยสิน (1)การรับรูแนวปฏิบัติของหนวยงาน
(1)สรางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ของทางราชการ
ของทานเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ทรัพยสินของราชการ
ราชการ
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
(2)ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ยืมที่ถูกตอง
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน (3)สรางมาตรการการกำกับดูแล
หนวยงาน
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
666(3)การขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช ทางราชการ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง
(4)การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมให
มีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม
หรือพวกพอง

-64.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External)
อยูในระดับ A (Very Good) บงใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว โดยมีการใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูรับบริการอยาง
ตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบนทั้งที่
เปนเงิน ทรัพยสนิ และผลประโยชนอื่นๆที่อาจคำนวณเปนเงินได อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนา
สำหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัด ที่ 4 การใชทรัพยสินของ (1)การรับรูแนวปฏิบัติของ
(1)สรางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทางราชการ
หนวยงานของทานเกี่ยวกับการใช ทรัพยสินของราชการ
ทรัพยสินของราชการ
(2)มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอ
(2)ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ยืมที่ถูกตอง
ทรัพยสินของราชการไปใช
(3)สรางมาตรการการกำกับดูแล
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
(3) การขอยืมทรัพยสินของราชการ ทางราชการ
ไปใชปฏิบัติงานอยางถูกตอง
(4)การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ
ปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง
4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) อยูในระดับ C (Fair)
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการวางระบบอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานให
ลดนอยลงหรือไม สามารถเกิดขึ้นได ทำใหโดยรวมแลวหนวยงานก็ยังดำเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการ
อื่นๆได อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปดเผยขอมูล
(1) ขอมูลพื้นฐาน
(1)ระบุชองทางการติดตอใน
-การเปดเผยขอมูลผูบริหารฝาย
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
การเมืองซึ่งขอมูลไมครบ
- หมายเลขโทรศัพทสวนตัว หรือ
องคประกอบ เนื่องจากขอมูลการ อีเมลสวนตัวของผูบริหารแตละคน
ติดตอหัวหนาสวนราชการ ไมพบ - สายตรงผูบริหาร ซึ่งเปนหมายเลข
ขอมูลการติดตอ
โทรศัพทเลขานุการของผูบริหาร/
1) เชน ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหนง สวนงานที่มีไวสำหรับติดตอผูบริหาร
3) รูปถาย 4) ชองทางการติดตอ
หนวยงานโดยเฉพาะ ฯลฯ
(2) Q&A ชองทางที่ผูรับบริการ
(2)หนวยงานควรจัดใหมีบุคลากร
สามารถสอบถามขอมูลตางๆได
รับผิดชอบในการตอบขอซักถาม
และหนวยงานสามารถสื่อสารให
ของผูรับบริการอยางสม่ำเสมอ (โดย
คำตอบหรือโตตอบกันไดผานทาง มีการสื่อสารคำตอบที่ถูกตองและ
เว็บไซตของหนวยงานไดทันที
รวดเร็ว) เพื่อใหผูรับบริการนั้นได
(หนวยงานไมมีการตอบกลับขอมูล รับทราบและคลายขอสงสัย
ปที่ประเมินฯ)

-7ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน
(3) ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
(ใหขอมูลสถิติการใหบริการไมตรง
ตามปที่ประเมินฯ)

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต (1) การดำเนินการเพื่อปองกันการ
ทุจริต

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(3) หนวยงานตองแสดงขอมูลสถิติ
การใหบริการใหครบทุกเดือน อยาง
นอย 6 เดือนแรกของปงบประมาณที่
ประเมินฯ
(1) ปรับปรุงระบบใหแสดงเนื้อหา
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
(2) ปรับปรุงระบบใหแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีสวนรวมของผูบริหารสูงสูด คน
ปจจุบัน
(3) หนวยงานตองมีแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็น
ถึงการใหความสำคัญกับการปรับปรุง
พัฒนา และสงเสริมหนวยงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใส
(4) หนวยงานตองมีการแสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให
เจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ
คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตย สุจริต อยางชัดเจน
(5) หนวยงานกำหนดมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

5.ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ใหดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
(1) ผูบริหารควรแสดงเจตจำนง หรือ (1) จัดทำประกาศแสดงเจตจำนง
สำนักปลัด
(1)รายงานการ
คำมั่นสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวย
สุจริตของผูบริหาร หรือคำมั่นวา
กำกับติดตามการ
ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และ
จะปฏิบัติหนาที่และบริหารงาน
ดำเนินงานของ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
อยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและ
ผูบริหาร รอบ 6
เปนไปตามหลักธรรมภิบาล และ
เดือน และรอบ 12
ประกาศเผยแพรผานชองทาง
เดือน
ตางๆ อยางทั่วถึง
(2) การมีสวนรวมในการปองกันการ (1) จัดทำประชาคมเพื่อแตงตั้ง
กองคลัง
(1)ทำคำสั่งแตง
ทุจริต เชน เปนการจัดซื้อจัดจาง
ประชาชนเปนคณะกรรมการ
กอชาง
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในโครงการตางๆ
กองการศึกษา ตรวจสอบผลการ
ดำเนินการโดยมี
ภาคประชาชน
เขามามีสวนรวม
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(3) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกัน แกไขปญหาการทุจริต

ขั้นตอนหรือวิธีการ
(1) จัดทำแผนปฏิบตั ิการปองกัน
การทุจริต และลงระบบ
e-plannacc ใหครบถวน
เรียบรอย และเปนปจจุบัน พรอม
ทั้งเผยแพรผานชองทาง
ประชาสัมพันธตางๆ อยางทั่วถึง

ผูรบั ผิดชอบ
สำนักปลัด

(4) มาตรการภายในเพื่อปองกัน (1)จัดทำประกาศแนวทางการ
การทุจริตอยางเปนรูปธรรม
ปฏิบตั ิตามมาตรการภายใน
เพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต เชน มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการขอรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
มาตรการปองกันการรับสินบน
มาตรการสงเสริมความโปรงใสใน
การจัดซื้อจาง นโยบายปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือผล ประโยชนทับซอน เปนตน
(5) การจัดทำขอตกลงระหวาง (1)จัดประชุมพนักงาน เพื่อชี้แจง
ผูบังคับบัญชากับ
ใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ
ผูใตบังคับบัญชา
ถึงบทบาทอำนาจหนาที่ท่ตี อง
ปฏิบัติ
(2)มีการจัดทำคำสั่งมอบหมาย
งาน การแบงงานใหแกบุคลากรใน
หนวยงานใหมีความชัดเจน และ
เปนธรรม
(6) การจัดทำหลักเกณฑการให (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในสังกัดเขารับการ
ประจำป และเผยแพรใหพนักงาน
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน
ทราบ
(2) กำหนดหลักเกณฑ หรือ
เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร เพื่อเขารับการฝกอบรม
การศึกษาดูงาน
(3) ประชาสัมพันธ ขาวการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน ใหแก
บุคลากรทราบอยางทั่วถึง
เสมอภาค

สำนักปลัด
กองคลัง

การกำกับติดตาม
(1) รายผลดำเนินการ
จำนวน 2 รอบ รอบ 6
เดือน (ภายในเดือน
เมษายน และรอบ 12
เดือน (ภายในเดือน
ตุลาคม) ของทุกป และ
รายงานผูบังคับบัญชา
ทราบ
(1) เผยแพรมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกัน
การทุจริตของหนวยงาน
ผานชองทางตางๆ
หนวยงาน เชน เว็บไซต
www.huasaicity.go.th
Facebook.com
Line
(2) รายงานสถิตเิ รื่อง
รองเรียนการทุจริตฯ

สำนักปลัด

(1) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา

สำนักปลัด

(1) รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำป
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ขั้นตอนหรือวิธีการ
(7) ลดขั้นตอนการใหบริการ
(1) จัดทำแผนผังกำหนด
ประชาชน หรือผูมาติดตอราชการ ผูรับผิดชอบและขั้นตอนการ
ใหบริการตางๆ
(2) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ชวยเหลือในการใหบริการ เชน การ
ใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop
service ) การใหแจงเรื่องรองเรียน/
รองทุกขผานระบบออนไลน
(3) เพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร
หรือใหบริการประชาชนใหมากขึ้น
เชน พรอมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

ผูรับผิดชอบ
สำนักปลัด

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (1) กำหนดหลักเกณฑการ
และการเลือนขั้นเงินเดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานตามผลการปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบ และเผยแพรให
พนักงานทราบอยางทั่วถึง
(2) จัดทำประกาศหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน และ
เผยแพรใหพนักงานทราบอยาง
ทั่วถึง
(3) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน

สำนักปลัด

การกำกับติดตาม
(1) จัดทำบัญชี
ควบคุมจำนวนผูมา
ติดตอราชการเปน
รายเดือน
(2) รายงานสรุป
สถิติจำนวนผูมาขอ
ใชบริการ/ติดตอ
ราชการใหผูบริหาร
ทราบ เปนราย
เดือน
(3) มีคำสั่งแตง
เจาหนาทีเ่ พื่อทำ
หนาที่เปน Admin
ในการตอบขอ
ซักถามของ
ประชาชน และให
ความชวยเหลือ
หรือแกไขปญหา
ใหกับประชาชนที่
ไดติดตอเขามาทาง
โทรศัพท แชท
Line , facebook
อื่นๆ
(1) รายงานผลการ
ประชุมพิจารณาฯ
ของคณะกรรมการ
ทั้งสองรอบการ
ประเมินฯ

