รายงานการวิเคราะหิผลการประเมนคุณธรรมิและ
ความโปริงใสในการดาเนนงานิของหนวยงานภาคริฐ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนนการมาตรการสงเสรม
คุณธรรมและความโปรงใส

เทศบาลตำบลชะเมาิอาเภอปากพนงิ
จงหวดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณิพ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะหผลการประเมนคิุณธรรมและความโปริงใสในการดำเนินงานของหนิวยงานภาคริฐิิ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนนการตามมาตรการสงเสรมคุณธรรมและความโปรงใสิ
ของเทศบาลตาบลชะเมา อำเภอปากพนงิ จิงหวิดนครศรีธรรมราช
------------คานำ
การประเมินคุณธรรมและความโปรุงใสในการดำเนุินงานของหนุวยงานภาครุฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเ จตนารมณ์มงหว งให้ ห นุวยงานภาครุฐ
ไดุ้รุบทราบระดุบคุณธรรมและความโปรุงใสของหนุวยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินุรวมทุ้งข้อเสนอแนะุไป
ปรุบใชุ้ในการพุฒนาและยกระดุบการดาเนินงานของหนุวยงานไดุ้อยางเหมาะสม เพื่อแสดงให้เหุนถึงความพยายาม
ของหนุวยงานภาครุฐในการขบเคลุื่อนมาตรการเชุิงบวกุดุ้านการป้องกนการทุจรุิต รวมท้งสะทุ้อนถึงุความต้งใจของ
หนุวยงานในการยกระดุบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลุกธรรมาภิบาล(Good Governance) ใหุ้เปุนทุี่ประจุกษุ์ตุอ
สาธารณะทุ้งในระดุบชาตุิและระดุบสากล
รายงานการวุิเคราะห์ผลการประเมิน และความโปรุงใสในการดำเนินงานของหนุวยงานภาคร ฐ
ฉบุบนีุ้เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินุประจาปีงบประมาณุพ.ศ.ุ2563ุุประกอบดุ้วยผลคะแนนจากตวชุี้วดทุ้งุ
10 ตุวชี้วด ไดุ้แก (1) การปฏิบุตุิหนุ้าที่ (2) การใชุ้งบประมาณ (3) การใชุ้อานาจุ(4) การใชุ้ทรุพย์สินุ ของราชการุ
(5) การแก้ไขปุญหาการทุจรุิต (6) คณภาพการดำเนินงานุ(7) ประสุิทธิภาพการสุื่อสาร (8) การปรบปรุงระบบ
การทางานุ(9) การเปิดเผยข้อมูลุและ(10) การปุ้องกนการทุจรุิตุโดยประเมินการประเมินผลจากการรุบรู้ของผู้มี
สุวนไดุ้สุวนเสุียภายใน (Internal) ผู้มสี ุวนไดุ้สุวนเสุียภายนอกุ(External) และการเผยแพรุข้อมูลทุี่เปุนปุจจุบนบน
เวบไซตุ์ของหนุวยงานุ(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครุ้งนุี้จะสะทุ้อนให้เหนถึงการปฏิบุตุิงานของหนุวยงานในรอบ
ปุีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะได้น ามาแนวทางในการดาเนินการตามมาตรการสงเสริมคณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงานุุประจาปีงบประมาณุพ.ศ.ุ2564
สานกปลด เทศบาลตาบลชะเมา หวงเปุนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครุ้งนุี้จะชุวยสนุบสนุนุ
สุงเสรุิมและยกระดุบคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนุวยงานภาครุฐไดุ้อยางมีประสุิทธุิภาพุุ
ทุกหนุวยงานไดุ้รุวมกุนขบเคลื่อนการดำเนิน งานของหนุวยงานภายใตุ้กรอบธรรมาภุิบาล และุประการสำคุญุุุ
คุือไดุ้มีบทบาทในการผลุกดุนกลไกในการป้องกนการทุจรุิตของประเทศ ซุึ่งจะสามารถสะทุ้อนุภาพลุกษณุ์เชุิงบวก
ให้กบหนุวยงานภาครุฐ และส งผลตุอการยกระดุบคุาดุชนุีการรุบรู้การทุจรุิต(Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอนดุบและผลคะแนนทุี่ดุียิ่งขึน้ ตอไป
สานกปลด เทศบาลตาบลชะเมาุ
ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ ุ เมษายนุ2564

1. หลกการและเหติุผล
สำนุกงานคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทุจรุิต แหุงชาติ (สานุกงานุป.ป.ช.)ไดุ้พุฒนา
เครุื่องมือการประเมินเชุิง บวกเพื่อเปุนมาตรการป้องกนการทุจรุิต และเปุนกลไกในการสรุ้างความตระหนุกให้
หนุวยงานภาครุฐมีการดาเนินงานอยางโปรุงใสและมีคุณธรรม โดยใชุ้ชุื่อวุา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนุวยงานภาครฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปัจจุบนการุในการ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรุงใสในการดำเนินงานของหนุวยงานภาครุฐ ุไดุ้กำหนดเปุนกลยทธ์ทสี่ ำคุญ
ของยทธศาสตรุ์ชาตุิวุาดุ้วยการป้องกนและปราบปรามการทุจรุิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซุึ่งถือเป็นการ
ยกระดุบให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครุฐใหุ้เปุน” มาตรการ
ป้องกนการทุจรุิตเชุิงรุก” ทุี่หนุวยงานภารรุฐทุ่วประเทศจะตุ้องดำเนินการุโดยมงหวงให้หนุวยงานุภาครุฐที่เขุ้ารุบ
การประเมินไดุ้รุบทราบผลการประเมินและแนวทางในการพุฒนาและยกระดุบหนุวยงานในดุ้านคุณธรรมและความ
โปรุงใสในการดำเนินงานไดุ้อยุางเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปริงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปาก
พนง จิงหวิดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณิ2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรุงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปาก
พนงุุจุงหวดนครศรีธรรมราชุประจาปีงบประมาณุ2563ุุโดยภาพรวมไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละ 71.93 คะแนน
ซุึ่งถือวามีคุณธรรมและความุโปรงใสในการดาเนินงาน ระดิบ C
เมื่ อ พิ จ ารณาตามตุวชี้ ว ดพบว า ตุวชี้ ว ดการปฏิ บ ติ ห น้ า ที่ ุ ไดุ้คะแนนเทุาก บร้ อ ยละ 98.53
รองลงมาคุือุุตุวชี้วดการแก้ไขปัญหาการทจริตุุไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละุ98.11 ตุวชี้วดการใช้อานาจุุได้คะแนน
เทุากบร้อยละุ96.27ุ ตุวชี้วดการใช้งบประมาณ ไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละุ93.89 ตุวชุี้วดการใช้ทรพย์สินของทาง
ราชการุไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละุ90.50 ตุวชี้วดเปิด เผยข้อ มูล ไดุ้คะแนนเทุากบรุ้อยละุ83.78 ตุวชี้วดการ
ปรบปรงการทางาน ไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละุ75.11 ตุวชี้วดประสิทธิภาพการสื่อสารุ ไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละ
70.41 ตุวชี้ วดคณภาพการดาเนิน งาน ไดุ้คะแนนเทุากบร้อ ยละุ69.86 และตุวชี้วดการป้องก นการท จริต ุไดุ้
คะแนนเทุากบร้อยละุ25
สรุปไดุ้วา จุดแขงทุี่หนุวยงานไดุ้คะแนนสุูงสุดเทุากบร้อยละุ98.53ุ คุือุตุวชี้วดที่ 1 การปฏิบติ
หน้าที่ สุวนจดออน/ข้อบกพรุองทุี่ตุ้องพุฒนาเนุื่องจากไดุ้คะแนนต่าทุี่สุด คุือ ตุวชี้วดที่ 10 การป้องกนการทจริต
3. การวิเคราะหขิอมิล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรุงใสจำแนกตามดุชนุีของเทศบาลตาบลชะเมา อาเภอ
ปากพนงุุจุงหวดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวุิเคราะห์ขุ้อมุูลในแตุละตุวชี้วดทุี่
แสดงให้เหุนจุดแขุงุและจดออน/ข้อบกพรุอง ทุี่จะตุ้องพฒนา ดุงตุอไปนี้
3.1 จุดแข็ง(ติวชีว้ ิดทีไ่ ดิคะแนนมากกวิารอยละิ80) จำนวนิ 6 ติวชีว้ ิด คิือ
(1) ตุวชี้วดที่ 1 การปฏิบติหน้าที่ โดยรวมไดุ้คะแนนเทุากบร้อยละุ98.53 เปุนคะแนนจาก
การประเมินการรบรู้ตอการปฏิบติหน้าที่ของบคลากรภายในหนวยงานเทศบาลตาบลชะเมาุุในประเดนที่เกี่ยวข้อง
กบการปฏิบติงานโดยยึดหลกตามมาตรฐานุุมีความโปรงใสุุปฏิบติงานหรือดาเนินการตามข้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไวุุ้และเป็นไปอยางเทาเทียมกนไมวาจะเป็นผู้มาติดตอท่วไปหรือผู้มาติดตอที่รู้จกกนเป็นการสวนตวุุ

ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินในภาพรวมถือวาอยูในระดบที่ดีุุแตอยางไรกตามหนวยงานควรมีการเน้นย้าและสร้าง
จิตสานึกการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นตอไป
(2)ุุตวชี้วดทีุ่5ุุการแก้ไขปัญหาการทจริตุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ98.11ุุเป็นคะแนน
จากการประเมิ นการร บรู้ ของบ คลากรภายในหน วยงานเทศบาลตาบลชะเมาต อการแก้ไขปั ญหาการท จริตของ
หนวยงานุในประเดนที่เกี่ยวข้องกบการให้ความสาคญของผู้บริหารสูงสดในการตอต้านการทจริตอยางจริงจงุุซึ่งผล
จากการประเมินพบวาได้คะแนนอยูในระดบดีุุน่นกหมายความวาบคลากรภายในของเทศบาลตาบลชะเมาุตระหนก
และรบทราบถึงมาตรการตางๆที่เกี่ยวข้องกบการแก้ไขปัญหาการทจริตุตลอดจนให้ความรวมมือในการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการทจริตภายในหนวยงาน
(3)ุุตวชี้วดทีุ่3ุุการใช้อานาจุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ96.27ุุเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรบรู้ของบคลากรภายในเทศบาลตาบลชะเมาตอการใช้อานาจของผู้บงคบบญชาุุในประเดนที่เกี่ยวข้องกบ
การมอบหมายงานุุการประเมินผลการปฏิบติงานุุการคดเลือกบคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ตางๆุุซึ่งจะต้องเป็นไป
อยางเป็นธรรมและไมเลือกปฏิบติุุรวมไปถึงการใช้อานาจส่งการผู้ใต้บงคบบญชาทาในธระสวนตวของผู้บงคบบญชาุุ
หรือทาในสิ่งที่ไมถูกต้องุุซึ่งผลจากการประเมินพบวาได้คะแนนอยูในระดบดีุุน่นกหมายความวาบคลากรภายในของ
เทศบาลตาบลชะเมาุุมีทศนคติที่ดีตอการใช้อานาจของผู้บงคบบญชา
(4)ุุตวชี้วดทีุ่2ุุการใช้งบประมาณุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ93.89ุุเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรุบรู้ของบคลากรภายในหนุวยงานตุอการดาเนินการตางๆของหนวยงานตนเองุุในประเดนที่เกี่ยวข้อง
กบการใช้จายเงินงบประมาณุนบแตการจดทาแผนการใช้จายงบประมาณประจาปีและเผยแพรอยางโปรงใสุุ ไป
จนถึงลกษณะการใช้จายงบประมาณของหนวยงานอยางค้มคาุุเป็นไปตามวตถประสงค์ุุและไมเอื้อประโยชน์แก
ตนเองหรือพวกพ้องุุการเบิกจายเงินของบคลากรภายในในเรื่องตางๆุตลอดจนกระบวนการจดซื้อจดจ้างและการ
ตรวจรบพสดด้วยุุนอกจากนี้ยงให้ความสาคญกบการเปิดโอกาสให้บคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ใช้จายงบประมาณของหนวยงานตนเองไดุุ้ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวาุการใช้จายงบประมาณของเทศบาล
ตาบลชะเมาุอยูในระดบดี
(5)ุุตวชี้วดทีุ่4ุการใช้ทรพย์สินของทางราชการุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ90.50ุุเป็น
คะแนนจากการประเมิน การร บรู้ ของบ คลากรภายในหนวยงานตอการใช้ทรพย์สิ นของราชการุุในประเดนที่
เกี่ยวกบพฤติกรรมของบคลากรภายในุุในการนาทรพย์สินของราชการของหนวยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไป
ให้ ผู้ อื่นุุและพฤติกรรมการในการขอยื มทรพย์สินของราชการุุซึ่งหนวยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนญาตที่ชดเจนและสะดวกุุนอกจากนี้ หนวยงานจะต้องมีการจดทาแนวทางปฏิบติเกี่ยวกบการใช้ทรพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องุเพื่อเผยแพรให้บคลากรภายในได้รบทราบและนาไปปฏิบติุุรวมไปถึงหนวยงานจะต้องมีการ
กากบดูแลและตรวจสอบการใช้ทรพย์สินของราชการของหนวยงานด้วย
(6)ุุตวชี้วดทีุ่9ุุการเปิดเผยข้อมูลุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ83.78ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพรข้อมูลที่เป็นปัจจบนบนเวบไซต์ของหนวยงานุุเพื่อเปิดเผยข้อมูลตางๆให้สาธารณชนได้รบ
ทราบุในุ5ุประเดนุคือุ(1)ุข้อมูลพื้นฐาน,ุ(2)ุการบริหารงาน,ุ(3)ุการบริหารเงินงบประมาณ,ุ(4)ุการบริหาร
และพฒนาทรพยากรบคคล,ุและุ(5)ุการสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน

3.2ิิจุดออน/ิขอบกพรองที่ตองพฒนาิ(ตวชี้วดที่ไดคะแนนนอยกวารอยละิ80)ิิจานวนิ4ิตวชี้วดิ
คือ
(1)ุุตวชี้วดทีุ่8ุุการปรบปรงการทางานุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ75.11ุุเปุนคะแนน
จากการประเมินการรบรู้ของผู้รบบริการุผู้มาติดตอุุหรือผู้มีสวนได้สวนเสียของหนวยงานตอการปรบปรงระบบ
การทางานระบบการทางานุุในประเดนที่เ กี่ยวข้ องกบการปร บปรงพ ฒนาหนวยงานุุท้ งการปฏิบติง านของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหนวยงานให้ดียิ่งขึ้นุุรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรวมากยิ่งขึ้น
(2)ุุตวชี้วดทีุ่ 7ุุประสิทธิภ าพการสื่อสารุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ70.41ุุเป็น
คะแนนจากการประเมินการรบรู้ของผู้รบบริการุุผู้มาติดตอุุหรือผู้มีสวนได้สวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารุุในประเดนที่เกี่ยวข้องกบการเผยแพรข้อมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชนุผานชองทางที่
หลากหลายุุสามารถเข้าถึงไดุ้และไมซบซ้อน ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวาผู้มีสวนได้สวนเสียภายนอก
รบทราบุและสามารถเข้าถึงการเผยแพรข้อมูลุุเข้าถึงข้อมูลขาวสารและการให้บริการของเทศบาลตาบลชะเมาได้ใน
ระดบพอใชุุ้หนวยงานยงต้องปรบปรงรูปแบบการนาเสนอข้อมูลให้ผู้รบบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข าวสารได้งายุ
สะดวกุและรวดเรวมากยิ่งขึ้น
(3)ุตวชี้วดทีุ่6ุุคณภาพการดาเนินงานุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ69.86ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการรบรู้ของผู้รบบริการุุผู้มาติดตอุหรือผู้มีสวนได้สวนเสียของหนวยงานตอคณภาพการดาเนินงานใน
ประเดนที่เกี่ยวข้องกบการปฏิบติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีุ่โดยยึดหลกตามมาตรฐานุุข้นตอนุและระยะเวลาที่กาหนดไว้
อยางเครงครดุุและจะต้องเป็นไปอยางเทาเทียมกนไมเลือกปฏิบติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกบการดาเนินการุุ
การให้บริการของหนวยงานแกผู้รบบริการุอยางตรงไปตรงมาไมปิดบ งหรือบิดเบือนข้อมูลุุซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบติ
หน้าที่อยางมีคณธรรมุซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวาุผู้รบบริการมีความพึงพอใจตอคณภาพการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลชะเมาในระดบน้อยุ
(4)ุุตวชี้วดทีุ่10ุุการป้องกนการทจริตุุโดยรวมได้คะแนนเทากบร้อยละุ25ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร ข้อมูล ที่เป็น ปั จจ บนบนเว บไซต์ของหนวยงานุุเพื่อเปิดเผยการดาเนินการตางๆของ
หนวยงานให้สาธารณชนได้รบทราบในุ2ุประเดนุคือุ(1)ุการดาเนินการเพื่อป้องกนการทจริตุและุ(2)ุมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกนการทจริตุุซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวาอยูในระดบต่ามากุุ
4. ขอเสนอแนะจาการประเมนคุณธรรมและความโปริงใสในการดำเนินงานของหนิวยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบวุดการรุบรู้ของผู้มสี ุวนไดุ้สุวนเสุียภายใน (IIT) ด้านการใช้ทรพยากร
ของราชการุมีข้อเสนอแนะดงนี้ ุหนวยงานต้องจดทาข้อตกลงหรือประกาศให้บคลากรทราบถึงนโยบายการไม
นาทรพย์สินของหนวยงานไปใช้เป็นประโยชน์สวนตวุมีการจดทาประกาศข้อปฏิบติในการขอยืมทรพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบติงานุให้บคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบให้ชดเจน

ติวชีว้ ด
ตุวชี้วดที่ 4 การใช้ทรุพย์สินุ ของ
ราชการ

ประเด็นการประเมน
ประเด็นที่ควรพิฒนา
(1) การรุบรู้แนวปฏิบุตุิของ
(1) จุดทำข้อตกลงหรือประกาศ
หนุวยงานเกี่ยวกบการใชุ้
ให้บุคลากรทราบถึงนโยบายุ
ทรุพย์สินุ ของราชการ
การไมนำทรุพย์สิุนของุ
(2) ขน้ ตอนการขออนุญาตเพื่อยืมุ
หนุวยงานไปใชุ้เปุนประโยชน์ุ
สุวนตุว
ทรุพย์สินุ ของราชการไปใชุ้
(2) จุดทำประกาศข้อปฏิบุติใน
ปฏุิบตุิงานในหนุวยงาน
การขอยืมทรุพย์สินุ ของทางุ
(3) การขอยืมทรุพย์สินุ ของุ
ราชการไปใชุ้ในการุ
ราชการไปใชุ้ในการุ
ปฏุิบตุิงานุให้บคคลภายในุ
ปฏุิบตุิงานอยางถูกตุ้อง
(4) การกากบดุูแลและตรวจสอบ
และภายนอกหนุวยงานทราบุ
การใชุ้ทรุพย์สินุ ของราชการ
ให้ชุดเจน
เพื่อป้องกนไมให้มีการุ
นำไปใชุ้ประโยชนุ์สุวนตุวุ
กลุม หรือพวกพุ้อง

4.2 ผลการประเมินตามแบบวุดการรุบรู้ของผู้มีสุวนไดุ้สุวนเสุียภายนอกุ(EIT) ด้านการปรบปรง
ระบบการทางานุมีข้อเสนอแนะดงนี้หนวยงานต้องมีมาตรการลดข้นตอนในการให้บริการุเชนุการให้บริการุณุ
จดเดียวุ(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบุIT รวมถึงจะต้องมีชองทางให้ประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบติงานของเจ้าหน้าที่
ติวชีว้ ด
ตุวชี้วดที่ 8 การปรบปรงระบบการ
ทำงาน

ประเด็นการประเมน
ประเด็นที่ควรพิฒนา
(1) เปิดโอกาสให้ผู้รุบบริการุผู้มา (1) ตุ้องมีมาตรการลดขน้ ตอนใน
ตุิดตุอหรือผู้มีุสุวนไดุ้สุวนเสุีย
การให้บรุิการ
เขุ้าไปมีสุวนรุวมในการุ
(2) การให้บรุิการุณุจุดเดุียว
ปรบปรงพุฒนาการุ
(One Stop Service)
ดาเนินงาน/การให้บรุิการของุ (3) การให้บรุิการโดยใชุ้ระบบ IT
หนุวยงาน
(4) เพิ่มชุองทางการมีสุวนรุวมในุ
(2) การปรบปรุงคุณภาพการ
การเสนอแนะการปฏิบุตุิงาน
ของเจุ้าหนุ้าที่
ปฏุิบตุิงาน/การให้บรุิการ

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปุิดเผยขุ้อมุูลสาธารณะ(OIT) ด้านการป้องกนการ
ทจริตุมีข้อเสนอแนะดงนี้ในด้านการป้องกนการทจริตุผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือคาม่นสญญาวาุจะ
ปฏิบติงานด้วยความซื่อสตย์สจริตุโปรงใสุและเป็นไปตามหลกธรรมาภิบาลุมีการจดทาแผนปฏิบติการ
ป้องกนแก้ไขการทจริตประจาปีให้ชดเจนุและเผยแพรตอสาธารณะุพร้อมท้งจดทามาตรการภายในตางๆเพื่อ
ป้องกนการทจริตุรวมถึงการให้กลมองค์กรชมชนุมีสวนรวมในการป้องกนการทจริตุเชนุการเป็นกรรมการ
จดซื้อจดจ้างุเป็นต้น
ติวชีว้ ด
ประเด็นการประเมน
ตุวชี้วดที่ 10 การป้องกนการทจริต (1) การดาเนินการเพื่อป้องกนการ
ทจริต
- เจตจานงสจริตของผู้บริหาร
ุุุุุ-ุการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกนการทจริต
ุุุุุ-ุการเสริมสร้างวฒนธรรม
องค์กร
ุุุุุ-ุแผนป้องกนการทจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกน
การทจริต
-ุมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสและป้องกนการทจริต
ภายในหนวยงาน

ประเด็นที่ควรพิฒนา
(1) ผู้บริหารควรแสดงเจตจานงหรือ
คาม่นสญญาวาจะปฏิบติงานด้วย
ความซื้อสตย์สจริตุุโปรงใสุุและ
เป็นไปตามหลกธรรมาภิบาล
(2) มีการจดทาแผนปฏิบติการ
ป้องกนแก้ไขการทจริตประจาปี
ให้ชดเจนุและเผยแพรตอ
สาธารณะ
(3) มีการจดทามาตรการภายใน
เพื่อป้องกนการทจริตุเชนุการเปิด
โอกาสให้กลมองค์กรุชมชนุมีสวน
รวมในการป้องกนการทจริต

5. ประเด็นที่จะติองพิฒนาเนิื่องจากไดิคะแนนต่าสิุด คุือุตุวชุี้วดทีุ่ 10 การป้องกนการทจริต ซุึ่งได้คะแนน
เทุากบร้อยละุ25ุ ซึ่งประเมินจากการเผยแพรข้อมูลที่เป็นปัจจบนบนเวบไซต์ของหนวยงานุุเพื่อเปิดเผยการ
ดาเนินการตางๆให้สาธารณชนได้รบทราบุใน2ุประเดนคือุการดาเนินการเพื่อป้องกนการทจริตุและมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกนการทจริตุุมีรายละเอียด ดุงนี้
ติว
หวขอการประเมิน
ชีว้ ิ องกนการ (1) เจตจานงสจริตของผู้บริหาร
ตุวชี้วดทุี่10 การป้
ด
ทจริต
(2) การมีสวนรวมของผู้บริหาร
(3) การประเมินความเสี่ยงการทจริตประจาปี

คาเฉลี่ยคะแนน
100.00
0.00
100.00

(4) การดาเนินการเพื่อจดการความเสี่ยงการ
ทจริต
(5) การเสริมสร้างวฒนธรรมองค์กรุ

0.00

(6) แผนปฏิบติการป้องกนการทจริตประจาปี

100.00

(7)ุุรายงานการกากบติดตามการดาเนินการ
ป้องกนการทจริตประจาปีุรอบุ6ุเดือน

0.00

0.00

(8)ุุรายงานผลการดาเนินการป้องกนการ
ทจริตประจาปี

100.00

(9)ุุมาตรการสงเสริมคณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

(10)ุการดาเนินการตามมาตรการสงเสริม
คณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

0.00

ผลการประเมินข้างตุ้น ชี้ใหุ้เหนวา สุิ่งที่ควรพุฒนาเพื่อให้หนุวยงานไดุ้คะแนนดุีขึ้นุคุือุผู้บริหารควรให้ความสาคญ
ตอการมีสวนรวมในการป้องกนการทจริตอยางชดเจนุและเป็นรูปธรรมุุและหนุวยงานควรมีการจดทาแผนปฏิบติ
การป้องกนการทจริตที่เป็นรูปธรรมุชดเจนุุและมีควรสงเสริมให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนุมีการกากบ
ติดตามุและตรวจสอบมาตรการดาเนินการเพื่อป้องกนการทจริตอยางตอเนื่องุุพร้อมท้งเผยแพรให้สาธารณะชนได้
รบทราบ

6. ขอเสนอแนะในการจิดทามาตรการเพิื่อขบเคลื่อนการสงเสรมคุณธรรมและความโปรงใสภายในิ
หนิวยงานใหดิีขึ้น
มาตรการ
ข้นตอนหริือวิธิีการ
ผิริบผดชอบ การกำกบ
ติดตาม
(1) การจดทาแผนปฏิบติการป้องกน
การทจริตประจาปี

ศึกษากระบวนการุขน้ ตอนในการ
จดทาแผนป้องกนการทจริตที่ถูกต้องุ
เป็นรูปธรรม
(2) สงเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรมให้ รณรงค์ให้ความรูุ้และสร้างความ
เป็นไปตามแผนปฏิบติการป้องกนการ ตระหนกในการป้องกนแก้ไขปัญหา
ทจริตอยางเป็นรูปธรรม
การทจริต

งานการ
เจ้าหน้าทีุ่/ุ
สานกปลด
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานกปลด

(3) กากบติดตามผลการดาเนินงาน
เพื่อป้องกนการทจริตเป็นระยะ

จดทาประกาศมาตรการุหรือแบบ
ประเมินผลการดาเนินการเพื่อป้องกน
การทจริตเป็นระยะ

สานกปลด/กอง
คลง/ุกองชาง

(4) การเผยแพรข้อมูลให้สาธารณะ
ชนรบทราบ

แตงต้งเจ้าหน้าที่ผรู้ บผิดชอบในการ
จดทาุและเผยแพรข้อมูลการดาเนินการ
ตางๆให้สาธารณะชนรบทราบุผาน
ชองทางที่เหมาะสม

สานก
ปลด

รายงานุผล
การดาเนินงาน
ให้ผู้บริหาร
ทราบเป็น
ระยะุอยาง
ตอเนื่อง

