รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานการณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมจังหวัดสตูลได้คะแนน 78.9 คะแนน ระดับผลการประเมิน B ไม่ผ่านการประเมิน
อยู่ในอันดับที่ 33 ของประเทศ โดยจาแนกตามเครื่องมือการประเมินฯ ดังนี้
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ

ตัวชี้วัด

คะแนน

1

การปฏิบัติหน้าที่

94.29

2

การใช้อานาจ

91.38

3

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

90.67

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

89.61

5

การใช้งบประมาณ

89.41

6

คุณภาพการดาเนินงาน

87.97

7

การปรับปรุงการทางาน

85.15

8

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

84.49

9

การป้องกันการทุจริต

81.25

10

การเปิดเผยข้อมูล

47.84

1

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 94.92 จาแนกได้ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนร้อยละ 94.29
หัวข้อการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
3.62% 1.21% 16.43% 78.74% 90.15
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

2.66% 2.17% 17.39% 77.78% 90.15

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่ 2.17% 2.66% 19.32% 75.85% 89.67
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
มุ่งผลสาเร็จของงาน
0.72% 1.45% 19.08% 78.74% 92.01
ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

1.69% 3.14% 20.05% 75.12% 89.59

พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

0.72% 3.14% 20.29% 75.85% 90.48

หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
เงิน
1.69% 98.31%
98.31
ทรัพย์สิน

0.97% 99.03%

99.03

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น

1.69% 98.31%

98.31

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
เงิน
1.93% 98.07%
98.07
ทรัพย์สิน

1.21% 98.79%

98.79

ระโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การ 2.42% 97.58%
รับความบันเทิง เป็นต้น

97.58

2

หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
เงิน
1.21% 98.79%
98.79
ทรัพย์สิน

1.21% 98.79%

98.79

ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความ
สะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

1.93% 98.07%

98.07

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนร้อยละ 89.41
หัวข ้อการประเมิน

น ้อยทีส
่ ด
ุ
หรือไม่ม ี
เลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
2.42% 12.32% 25.60% 59.66% 80.88
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
คุ้มค่า
0.24% 3.87% 19.85% 76.03% 90.61
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

1.45%

3.15%

19.37% 76.03% 90.05

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ 86.92% 9.20% 2.18% 1.69% 93.81
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่ 92.98% 5.08%
เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

0.97%

0.97%

96.70

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.18%

3.15%

เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

84.47% 7.04%

13.56% 81.11% 91.24
3.64%

4.85%

90.38

3

หัวข ้อการประเมิน

น ้อยทีส
่ ด
ุ
หรือไม่ม ี
เลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
สอบถาม
2.66% 6.54% 21.79% 69.01% 85.77
ทักท้วง

3.39%

7.99%

22.28% 66.34% 83.91

ร้องเรียน

5.57%

7.75%

21.79% 64.89% 82.05

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ คะแนนร้อยละ 91.38
หัวข ้อการประเมิน

น ้อยทีส
่ ด
ุ
หรือไม่ม ี
เลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น 0.24% 3.15% 28.33% 68.28% 88.30
ธรรม มากน้อยเพียงใด
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
0.24% 5.33% 27.36% 67.07% 87.16
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
0.73% 5.57% 26.15% 67.55% 86.91
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

88.14% 9.20% 0.24%

2.42%

94.38

I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

93.70% 4.12% 0.97%

1.21%

96.78

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ

87.65% 9.20% 1.69%

1.45%

94.38

มีการซื้อขายตาแหน่ง

91.77% 5.81% 1.45%

0.97%

96.14

เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

86.92% 8.96% 2.42%

1.69%

93.73
4

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนร้อยละ 89.61
หัวข ้อการประเมิน

น ้อยทีส
่ ด
ุ
หรือไม่ม ี
เลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ 89.73% 8.56% 1.47% 0.24% 95.95
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไป 3.41% 6.10% 30.00% 60.49% 82.60
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก
น้อยเพียงใด
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
2.44% 1.95% 21.46% 74.15% 89.17
ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

92.93% 3.41% 1.46%

2.20%

95.70

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ 1.71%
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

4.88% 29.76% 63.66% 85.20

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการ 1.22%
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

2.93% 23.66% 72.20% 89.01

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 90.67
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ กับ 0.00% 3.16% 13.59% 83.25% 93.40
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 95.63% 4.37%
ให้มีประสิทธิภาพ

95.63

92.96% 7.04%

92.96

จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
3.16% 4.13% 16.26% 76.46% 88.71
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
มากน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
เผ้าระวังการทุจริต
1.46% 3.16% 17.96% 77.43% 90.50
ตรวจสอบการทุจริต

1.46% 3.88% 16.26% 78.40% 90.58

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต

1.70% 3.88% 15.29% 79.13% 90.65

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
0.49% 5.10% 18.93% 75.49% 89.85
หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

6

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

2.18% 5.34% 20.39% 72.09% 87.51

สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

2.43% 5.34% 20.87% 71.36% 87.11

มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา

2.43% 4.61% 20.87% 72.09% 87.59

มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

3.16% 5.34% 20.39% 71.12% 86.54

7

แบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนรวม EIT 85.87
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน คะแนนร้อยละ 87.97
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
2.02% 1.45% 31.50% 65.03% 86.61
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

1.76% 2.35% 39.88% 56.01% 83.51

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
0.29% 1.75% 39.18% 58.77% 85.60
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 1.45% 2.33% 38.95% 57.27% 84.13
การดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
เงิน

1.16% 98.84%

98.84

ทรัพย์สิน

0.29% 99.71%

99.71

ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การให้ความบันเทิง เป็นต้น

0.58% 99.42%

99.42

หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก
น้อยเพียงใด
0.29% 1.45% 39.42% 58.84% 85.73
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด
8

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนร้อยละ 84.49
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
1.75% 3.50% 34.40% 60.35% 84.55
มีช่องทางหลากหลาย

1.46% 4.39% 39.18% 54.97% 82.67

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ 0.88% 3.23% 38.42% 57.48% 84.28
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
หัวข ้อการประเมิน

88.27% 11.73%

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

88.27

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมี 0.88% 2.64% 37.24% 59.24% 85.06
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการ 81.23% 18.77%
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

81.23

9

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน คะแนนร้อยละ 85.15
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใด
0.00% 2.90% 41.74% 55.36% 84.28
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

น ้อย
ทีส
่ ด
ุ
หรือไม่
มีเลย

น ้อย

มาก

มากทีส
่ ด
ุ

คะแนน

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 0.00% 1.74% 42.90% 55.36% 84.68
การดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
หัวข ้อการประเมิน

มี

ไม่ม ี

คะแนน

E13 หน่วยงานทีท่ ่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
95.04% 4.96%
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่
หัวข้อการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

95.04

มากที่สุด

คะแนน

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
1.16% 8.41% 35.65% 54.78% 81.44
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย
เพียงใด
3.78% 2.03% 44.19% 50.00% 80.28
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 47.84
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นที่ฐาน
O1
โครงสร้าง
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2
ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน
O3
อานาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
O4
ข้อมูลการติดต่อ แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
O5
ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
O6
กฎหมายที่
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
ข่าว
แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจ
ประชาสัมพันธ์ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
O8
Q&A
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้
และหน่ ว ยงานสามารถสื่ อ สารให้ ค าตอบกั บ ผู้ ส อบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ เป็นต้น
สามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
หน่วยงาน
O9
Social
แสดงเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น Facebook,
Network
Twitter, Instagram เป็นต้น
สามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ
หน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงาน แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ประจาปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ปี พ.ศ. 2563
O11 รายงานการ
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีมี
กากับติดตาม เนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
การดาเนินงาน ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ประจาปี
ดาเนินงาน เป็นต้น
รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
O12 รายงานผลการ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงาน
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการ
ประจาปี
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี
พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้
มาตรฐานการ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปฏิบัติงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือ
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริ การหรือผู้มาติดต่อกับ
มาตรฐานการ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มี
ให้บริการ
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือ
ภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
การให้บริการ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
O16 รายงานผลการ แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ
สารวจความพึง ภารกิจของหน่วยงานเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
พอใจการ
ให้บริการ
O17 E–Service
แสดงช่อ งทางที่ บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริ การตามอานาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรื อ เชื่อมโยงไปยั ง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่าย แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณ
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
ประจาปี
การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O19 รายงานการ
แสดงความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
กากับติดตาม งบประมาณประจาปี
การใช้จ่าย
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ เป็นต้น
ประจาปี รอบ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
6 เดือน
O20 รายงานผลการ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ใช้จ่าย
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
งบประมาณ
จ่ ายงบประมาณ ปัญหา อุ ปสรรค ข้อ เสนอแนะ ผลสั มฤทธิ์ตาม
ประจาปี
เป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จัดจ้างหรือ
จะต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการ
แผนการจัดหา บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.
พัสดุ
2563
O22 ประกาศต่าง ๆ แ ส ด ง ป ร ะ ก า ศ ต า ม ที่ ห น่ ว ย ง า น จ ะ ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
เกี่ยวกับการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
จัดซื้อจัดจ้าง
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
หรือการจัดหา เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
พัสดุ
O23 สรุปผลการ
แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผล
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
หรือการจัดหา กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้
พัสดุรายเดือน ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
O24 รายงานผลการ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด เช่น
จัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
หรือการจัดหา เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
พัสดุประจาปี
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการ
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
บริหาร
หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็ น นโยบายของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หรือนโยบายที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
O26 การดาเนินการ o แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
ตามนโยบาย
บุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
การบริหาร
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
ทรัพยากรบุคคล สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นต้น
o เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
O27 หลักเกณฑ์การ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
บริหารและ
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พัฒนา
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ทยี่ ังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
O28 รายงานผลการ o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริหารและ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการ
พัฒนา
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
ทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ประจาปี
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
จัดการเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ร้องเรียนการ
หน่วยงาน
ทุจริตและ
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
ประพฤติมิชอบ วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลภายนอกจะท าการร้ อ งเรี ย น รายละเอี ย ด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
O30 ช่องทางแจ้ง
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
การทุจริตและ หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
ประพฤติมิชอบ o สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ o แสดงข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิ
เรื่องร้องเรียน
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
การทุจริตและ o มี ข้ อ มู ล ความก้ า วหน้ า การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เช่ น
ประพฤติมิชอบ จานวนเรื่ อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ประจาปี
ดาเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ฟังความคิดเห็น ต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถเข้ า ถึ ง หรื อ เชื่ อ มโยงไปยั ง ช่ อ งทางข้ า งต้ น ได้ จ าก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาส แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
ส่วนร่วม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล

คะแนน
0

0

100

100

0
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริต แสดงเนื้ อหาเจตนารมณ์ห รื อคามั่นว่าจะปฏิบัติห น้าที่และ
ของผู้บริหาร
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน
O35 การมีส่วนร่วม แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่ วนร่ว ม
ของผู้บริหาร
ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด คนปั จ จุ บั น เป็ น การด าเนิ น การหรื อ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็น
การดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
O36 การประเมิน
ความเสี่ยงการ หน้า ที่ที่ อาจก่อ ให้เ กิด การทุจ ริ ต หรื อ ก่อ ให้เ กิด การขัด กันระหว่า ง
ทุจริตประจาปี ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

O37

มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
การดาเนินการ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณี ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น ระหว่ า ง
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
เป็นกิจ กรรมหรือการดาเนินการที่ส อดคล้ องกับ มาตรการหรือการ
ทุจริต
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

O38

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร

O39

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
o มี ข้อ มูล รายละเอีย ดของแผนฯ เช่น โครงการ กิ จกรรม
งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

คะแนน
100

0

100

0

0

100
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ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการ
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กากับติดตาม
ป้ องกัน การทุจริต มี ข้อมูล รายละเอียดความก้าวหน้า เช่ น
การดาเนินการ ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรม
ป้องกันการ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
ทุจริตประจาปี เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการ แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ดาเนินการ
มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการด าเนิ น การ เช่ น ผลการ
ป้องกันการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุจริตประจาปี ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้นใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ
ประเด็นตรวจ
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการ
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ส่งเสริม
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
คุณธรรมและ มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ เช่ น ประเด็ น ที่ เ ป็ น
ความโปร่งใส
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
ภายใน
จะต้องพัฒ นาให้ ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ ไปสู่
หน่วยงาน
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
มี ม าตรการเพื่อ ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ งใสภายในหน่ว ยงานให้ ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้ องตามผลการ
วิ เ คราะห์ ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดต่ า งๆ เช่ น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O43 การดาเนินการ แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ตามมาตรการ และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ส่งเสริม
มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่ว ยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
ความโปร่งใส
อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน

คะแนน
100

100

คะแนน
100

100
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
1.1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนร้อยละ 84.49
1.2 การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 81.25
1.3 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 47.84
2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
2.1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนร้อยละ 94.29
2.2 การใช้อานาจ คะแนนร้อยละ 91.38
2.3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 90.67
2.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนร้อยละ 89.61
2.5 การใช้งบประมาณ
คะแนนร้อยละ 89.41
2.6 คุณภาพการดาเนินงาน คะแนนร้อยละ 87.97
2.7 การปรับปรุงการทางาน คะแนนร้อยละ 85.15
3. ประเด็นที่ต้องรักษาผลการดาเนินงานให้คงเดิม
3.1 การเปิดเผยข้อมูล
- ข้อมูลพื้นที่ฐาน
- การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- การให้บริการ
- การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
สาเหตุที่ทาให้ระดับคะแนนส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด OIT จึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
1) การเปิ ดเผยข้อมูล เน้ น การเผยแพร่ข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านการ
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ จั ด หาพั ส ดุ แ ละการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง ข่ า ว
ประชาสั มพัน ธ์ และมีช่องทางการปฏิสั มพันธ์กับผู้ รับบริการและประชาชนทั่ว ไป และการให้ บริการผ่ านระบบ
e-service โดยต้ อ งเผยแพร่ ใ นหั ว ข้ อ หรื อ ต าแหน่ ง ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ โ ดยง่ า ย ทุ ก ช่ ว งเวลา
ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล
การประเมิ น ของปี ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ก าหนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา จากนั้ น จั ด ท าแนวทางการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ประเมิน
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563”
ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า
ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวนทั้งสิ้น
10 ตั ว ชี้ วั ด มี แ บ บ วั ด ที่ มี ค ะ แ น น ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ เ ป้ า ห ม า ย ( 85 ค ะ แ น น ขึ้ น ไ ป ) คื อ แ บ บ วั ด IIT EIT
ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณ ธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
1. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการเปิดเผยข้อมูล เห็นควรจัดทาประกาศจังหวัดสตูล เรื่องมาตรการการ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน และภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยมี
แนวทาง ดังนี้
(1) ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
หน่ว ยงาน และเว็บ ไซต์ของจังหวัดสตูล (http://www.satun.go.th) และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะชน เพื่อให้
ผู้รั บบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย ทราบ และให้ เข้ามามีส่ว นร่วมในการปรับปรุงและพัฒ นาการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่อไป
(2) ให้มีผู้รับผิดชอบจัดทาช่อองทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการพัฒนาและดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย
กล่องรับฟังความคิดเห็น เฟซบุ๊ก และกิจกรรมต่างๆ
(3) ให้ ผู้รั บ ผิดชอบที่เป็น เจ้าของเรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ รูปแบบ และผลการดาเนินงาน
โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และตั้งไลน์จังหวัดสตูล (Line Application) เพื่อประสานความร่วมมือกันในการให้คาปรึกษา
อัพเดทองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตอบซักถาม และสอบถามปัญหาการดาเนินการประเมินในขั้นตอนต่าง ๆ ของแต่
ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
(4) ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ที่มารับบริการและผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย และนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขการทางานให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนด้านการป้องกันการทุจริต เห็นควรจัดทา
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สตูลใสสะอาด 2564 และประกาศ เรื่อง นโยบาย
การต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัลหรือ
ประโยชน์อื่นใด
3. การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
จั งหวัด สตู ล ได้มี การเผยแพร่ ข้อ มูล ข่า วสารของทางราชการให้ ส าธารณชนได้ รับ ทราบทางเว็บ ไซต์
ของจังหวัดสตูล (http://www.satun.go.th) อย่างต่อเนื่อง
***************************
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