มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
1. ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได
พั ฒนาเครื่อ งมือการประเมินเชิงบวกเพื่อ เปนมาตรการปอ งกันการทุจริตและเป นกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมโดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งกําหนดตัวชี้วัด คือ รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป) และในป
พ.ศ. 2561 – 2565 ไดกําหนดคาเปาหมายไวที่รอยละ 80 นั้น
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพัฒนากรอบการประเมิน
และรายละเอียดการประเมินตาง ๆ เชน ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอน
การประเมินฯ และเกณฑระดับผลการประเมิน เปนตน เพื่อใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการประเมินเพื่อเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลและบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
และทําใหสามารถประเมินไดอยางรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะทอนใหหนวยงาน
ภาครัฐไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณธรรม
ความโปรงใส เปนไปตามหลักธรรมาภิบ าลใหสูงขึ้น โดยไมไดมุง บงชี้ถึง การทุจ ริตหรือ การกระทํา ผิ ดของ
หนวยงานแตอยางใด ซึ่งการที่หนวยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ยอมจะสงผลที่ดีตอประชาชนและประเทศ
ได รวมไปถึงสงเสริมใหเกิดการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยในอนาคตไดตอไป
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได
กํา หนดเป นยุ ทธศาสตรชาติร ะยะ 20 ป ซึ่ งเนน ที่ก ารพั ฒนาศัก ยภาพของประเทศไทยให สอดรับ กั บ
ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดําเนินยุทธศาสตรดังกลาวใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดจะตองแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่อยูในระดับรุนแรงไปดวยในเวลา
เดียวกัน เพื่อไมใหการทุจริตกลายเปนตัวแปรสําคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามในหวงที่ผานมา
ประเทศไทยไดมีความพยายามในการตอสูกับปญหาการทุจริตมาอยางตอเนื่องก็ยังไมสามารถแกไขปญหาให
หมดสิ้นไปได จากดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยองคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยไดคะแนน 36 คะแนน เทากับป 2562 จัดอยูใน
อันดับที่ 104 ของโลก จาก 180 ประเทศ และอยูในอันดับที่ 5 ของกลุมประเทศอาเซียนเทากับประเทศ
เวียดนาม ขณะที่สิงคโปรไดคะแนนสูงสุด คือ 98 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 3 ของโลก แมคาคะแนนดัชนีการ
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ไทยไดคะแนนลดลง 1 แหลง และไดคะแนนคงที่ 8 แหลง
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ได พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง
ความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ได
ถูกกําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ
โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
3. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบาง
ใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 72.47 คะแนน ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับ C โดยเรียงลําดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัดดังนี้
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เมื่อพิจาณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100.00
รองลงมาคือตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 และตัวชี้วัดการแกไข
ปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทารอยละ 98.42
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 96.04 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละ
95.55 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 95.08 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได
คะแนนเทากับ รอยละ 91.37 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับ รอยละ 54.26 และตัวชี้วัด
การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 18.75 ซึ่งไดคะแนนนอยสุด
สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 100.00 คือ ตัวชี้วัดการใช
อํ า นาจส ว นจุ ด ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาเนื่ อ งจากได ค ะแนนต่ํ า สุ ด เท า กั บ ร อ ยละ 18.75
คื อ
ตั ว ชี้ วั ด
การปองกันการทุจริต
4. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีขององคการบริหารสวนตําบล
บางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่มีรอยละเพิ่มขึ้นแสดงให
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดออนที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้
4.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิ
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ผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ เชน การซื้อขายตําแหนง หรือการเอื้อ
ผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง จะเห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชา ที่มีความถูกตองและเปนธรรมมากที่สุด
(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ
นําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรให
บุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ
ของหนวยงานดวย
(3) ตัวชี้วัด 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 100.00 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน
ในประเด็นที่เกี่ย วขอ งกับ การใหความสําคัญ ของผูบ ริห ารสูงสุด ในการตอตา นการทุจ ริตอยางจริงจัง โดย
หนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยาง
เปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทํา
ใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสรางความเชื่อมั่นใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้ หนวยงานควรมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
ไปปรับปรุงการทํางานเพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
(4) ตัวที่วัดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 98.42 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไม
เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา
คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้
ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานตนเองได
(5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 96.04 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนผูมาติดตอ
ทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
อยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาล
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ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต
(6) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.55 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับ บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอ
สาธารณชน ผานชองทางที่ห ลากหลาย สามารถเขาถึงไดงา ยและไมซับ ซอน โดยขอมูลที่เผยแพรจ ะตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน
เห็ น ได วา หน ว ยงานให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสื่ อ สารในเรื่ อ งผลการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานและข อ มู ล ที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
สงคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยได
อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงกรสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอยางมีประสิทธิภาพ
(7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 95.08 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองให
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมิ น
การรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของ
หนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
(8) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.37
เป นคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับ บริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสว นเสียของหนวยงานต อ
การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
4.2 จุดออนหรือจุดขอบกพรอง (ตัวชี้วัดทีไ่ ดคะแนนนอยกวา 85) จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 54.26 เปนคะแนน
จากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ
การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3)
การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจาป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
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การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด
การมีสว นรว ม ซึ่ง การเผยแพรข อมู ล ในประเด็ นข า งตน แสดงถึ งความโปรง ใสในการบริ ห ารงานและ
การดําเนินงานของหนวยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 18.75 เปน
คะแนนจากการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการ
ตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการ
ภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขา งตนแสดงถึ ง
ความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได
การประเมิ น ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีระดับเพิ่มขึ้นทุกตัวชี้วัด เนื่องจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําจังหวัดสุราษฎรธานีไดนิเทศและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และผูดูแลระบบ ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดศึกษาและทําความเขาใจคูมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในการดําเนินการ
5. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําปประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินระดับ คุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของหนว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคาคะแนนเทากับ 72.47 คะแนนอยูในระดับ C มีรายละเอียดดังนี้
จากเปาหมายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป 2563 ที่กําหนดใหหนวยงานที่เขารับ
การประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมิน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จาก 3 แบบวัด คือ 1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (ITA) 2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (OIT) จํานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)
คือ แบบวัด IIT OIT ซึ่งสะทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ eService ไดอยางครบถวน และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑเปาหมายเหมาย (รอยละ
85) คือ แบบวัด EIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปถัดไป
ดังตอไปนี้
แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการ
ที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงเห็นควร
ดําเนินการดังนี้

-71. คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงาน
ดานตาง ๆ อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง
3. การปรับปรุงระบบการทํางาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและ
บุคลากร เพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก ที่สําคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากร
ผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
- ดานการปรับปรุงระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะดังนี้
หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว
(one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT รวมถึงจะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
6. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการในการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจ

วิธีการดําเนินงาน
๑. ใหเจา หนา ที่ทุกคน
ปฏิบัติงานให เปนไปตามขั้นตอน
ของคูมือการปฏิ บัติ งานหรื อ
คูมือการใหบริการประชาชน
2. การใชดุลพินิจ ตองเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหกระทํา
การอยางหนึ่งอยางใด โดยอิสระ
3. ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตอง
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาให
เปนไปตามคูมือการปฏิบัติงาน
หรือคูมือการใหบริการประชาชน
เพื่อใหการใชดุลพินิจเปนไปดวย
ความถูกตอง

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดําเนินการ
สํานักปลัด ต.ค. 63 รายงานผล
อบต.
การดําเนินการ
ก.ย. 64 ใหผูบริหารทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการ/แนวทาง

วิธีการดําเนินงาน

2. มาตรการปองกัน
การขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชน
สวนรวมหรือ
ผลประโยชนทับซอน

1. กําหนดและดําเนินการตาม
แนวทางการจัดการเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหเจาหนาที่
ของรัฐ

3. มาตรการใหผูมี
สวนไดสวนเสียมี
สวนรวม

ระยะเวลา
การติดตามผล
ดําเนินการ
สํานักปลัด ต.ค. 63 รายงานผล
อบต.
การดําเนินการ
ก.ย. 64 ใหผูบริหารทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ

1. เปดเผยขอมูลขาวสารดวย
ชองทางตาง ๆ
2. จัดทําชองทางใหผูรับบริการ
หรือผูมีสว นไดสว นเสีย ไดมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
4. มาตรการเผยแพร ๑. จัดใหมีชองทางในการบริการ
ขอมูลตอสาธารณะ ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอมูล
ที่ตองเปดเผยตอสาธารณะ

สํานักปลัด
อบต.

ต.ค. 63 รายงานผล
การดําเนินการ
ก.ย. 64 ใหผูบริหารทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

สํานักปลัด
อบต.

ต.ค. 63 รายงานผล
การดําเนินการ
ก.ย. 64 ใหผูบริหารทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5. มาตรการสงเสริม 1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
ความโปรงใสใน
จัดจาง
การจัดซื้อจัดจาง
2. จัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
กอสราง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
3. กําหนดราคากลางใหเปนไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พรอมประกาศ
เผยแพรราคากลางและรายละเอียด
การคํานวณราคากลางในชองทาง
ที่กําหนด

กองคลัง

ต.ค. 63
ก.ย. 64

รายงานผล
การดําเนินการ
ใหผูบริหารทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

