รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสตูล
ผลการประเมิน ระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมจังหวัด
ยะลาได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.38 (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานระดับ A อยู่ในอันดับที่ 26 ของ 76 จังหวัด โดยจาแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

แบบ
นาหนัก
ตัวชีวัด
ตัวชีวัดย่อย
IIT คะแนน
30 การปฏิบัติหน้าที่
เฉลี่ย 90.83
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
EIT คะแนน
30 คุณภาพการดาเนินงาน
เฉลี่ย 94.89
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน
OIT คะแนน 40 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
เฉลี่ย 100
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คะแนน
94.57
88.91
91.62
89.29
89.74
91.95
89.36
89.96
100
100
100
100
100
100
100

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 88.66 จาแนกตามข้อคาถาม ดังนี
ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ผลคะแนนร้อยละ 94.57 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

คะแนน

91.04

 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด

2.90%

1.21% 16.18% 79.71% 90.95

 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

2.17%

1.21% 17.87% 78.74% 91.12

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป 1.45%
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
พฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
อย่างไร
1.21%
 มุ่งผลสาเร็จของงาน

2.42% 19.08% 77.05% 90.64
91.30

0.97% 17.39% 80.43% 92.41

 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 1.93%

2.42% 17.63% 78.02% 90.63

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง

4.35% 16.67% 78.26% 90.86

0.72%

ประเด็นการประเมิน
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

มี

ไม่มี

คะแนน
98.47

 เงิน

1.45% 98.55% 98.55

 ทรัพย์สิน

1.45% 98.55% 98.55

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง

1.69% 98.31% 98.31

เป็นต้น
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง
ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่

98.15

 เงิน

1.45% 98.55% 98.55

 ทรัพย์สิน

1.69% 98.31% 98.31

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น

2.42% 97.58% 97.58

ประเด็นการประเมิน
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม่

มี

ไม่มี

คะแนน
97.83

 เงิน

1.93% 98.07% 98.07

 ทรัพย์สิน

1.93% 98.07% 98.07

 ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น

2.66% 97.34% 97.34

ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ผลคะแนน 88.91 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2.42%
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
0.48%
 คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

16.91% 21.01% 59.66% 79.32
91.34
4.11%

14.98% 80.43% 91.82

3.86%

16.18% 78.74% 90.86

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
86.23%
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 90.82%
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด
1.21%
 โปร่งใส ตรวจสอบได้

9.18%

1.93%

2.66%

93.02

6.76%

1.69%

0.72%

95.91

3.38%

13.53% 81.88% 92.06

84.30%

6.28%

5.56%

 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

1.21%

91.20

i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

3.86%

90.34
82.69

 สอบถาม

3.62%

8.70%

18.60% 69.08% 84.41

 ทักท้วง

4.59%

8.70%

18.84% 67.87% 83.37

 ร้องเรียน

8.21%

9.42%

15.70% 66.67% 80.29

ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ผลคะแนน 91.62 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตาแหน่ง
หน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
ท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

0.72%

3.38%

24.15% 71.74% 89.04

1.21%

3.62%

27.54% 67.63% 87.28

1.45%

5.07%

24.40% 69.08% 87.10

86.96%

10.63% 0.48%

1.93%

94.24

93.96%

5.07%

0.24%

97.60

0.72%

94.50

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ

85.99%

10.63% 1.93%

1.45%

93.75

 มีการซื้อขายตาแหน่ง

91.06%

7.25%

1.21%

0.48%

96.32

 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

85.99%

9.66%

2.90%

1.45%

93.42

ตัวชีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ผลคะแนน 89.29 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

7.00%

1.45%

6.76%

24.64% 62.56% 81.30

2.42%

3.14%

20.29% 74.15% 88.79

91.30%

5.56%

1.93%

2.17%

7.00%

25.60% 65.22% 84.68

2.17%

3.86%

18.60% 75.36% 89.10

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของ
91.06%
ส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อย 6.04%
เพียงใด
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาก
น้อยเพียงใด
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ
นาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด

มากที่สุด คะแนน

0.48%

1.21%

96.23

95.66

ตัวชีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ผลคะแนน 89.74 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

เลย
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้
0.97%
ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด

3.14% 16.67% 79.23% 91.43

ประเด็นการประเมิน

มี

i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

ไม่มี

คะแนน

94.08
95.17% 4.83% 95.17
93.00% 7.00% 93.00

มาก

มากที่สุด

คะแนน

5.31% 16.18% 74.15%

86.75

i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด

4.35%

 เผ้าระวังการทุจริต

1.69%

6.28% 16.43% 75.60%

88.68

 ตรวจสอบการทุจริต

2.17%

5.31% 15.70% 76.81%

89.08

 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต

2.42%

3.86% 16.18% 77.54%

89.65

i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

1.21%

3.38% 19.32% 76.09%

90.15

89.14

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
1.93%
สะดวก
1.93%
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

86.90

6.52% 20.29% 71.26%

87.00

6.52% 20.77% 70.77%

86.84

 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง

1.93%

5.80% 20.77% 71.50%

87.33

2.66%

6.28% 20.29% 70.77%

86.44

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94.89 จาแนกตามข้อคาถาม ดังนี
ตั ว ชี วั ด ที่ 6 คุ ณ ภาพการด าเนิ น งาน ประเด็ น ส ารวจ ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 5 ข้ อ
ผลคะแนน 91.95 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

89.47

 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด

1.75%

0.75% 21.30% 76.19% 90.71

 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

1.75%

1.50% 27.32% 69.42% 88.22

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น 0.00%
ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
0.00%
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด

0.75% 35.09% 64.16% 87.92
0.75% 22.31% 76.94% 92.14

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

คะแนน
98.91

 เงิน

1.25% 98.75% 98.75

 ทรัพย์สิน

1.00% 99.00% 99.00

 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น

1.00% 99.00% 99.00

ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด

น้อย

มาก

มากที่สุด

หรือไม่มี
เลย
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดย
คานึง ถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 0.75%
เป็นหลักมากน้อยเพียงใด

คะแนน
1.50% 21.05% 76.69% 91.29

ตั ว ชี วั ด ที่ 7 ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร ประเด็ น ส ารวจ ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 5 ข้ อ
ผลคะแนน 95.30 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

84.97

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน

1.50%

0.75%

 มีช่องทางหลากหลาย

4.01%

14.54% 23.56% 57.89% 78.48

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

0.25%

7.52%

ประเด็นการประเมิน
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่

ประเด็นการประเมิน
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย
0.50%

น้อย

19.80% 77.94% 91.46

27.07% 65.16% 85.78

มี

ไม่มี

คะแนน

94.99% 5.01% 94.99

มาก

มากที่สุด คะแนน

1.00% 35.59% 62.91% 87.08

ประเด็นการประเมิน
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

มี

ไม่มี คะแนน
93.98% 6.02% 93.98

ตั ว ชี วั ด ที่ 8 การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน ประเด็ น ส ารวจ ประกอบด้ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 5 ข้ อ
ผลคะแนน 93.01 ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย
0.00%

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย
0.25%

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

2.76% 27.82% 69.42% 88.97

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

3.26% 28.07% 68.42% 88.30

ประเด็นการประเมิน
มี
ไม่มี คะแนน
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/ 97.24% 2.76% 97.24
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
ประเด็นการประเมิน

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
0.50%
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
0.25%
การดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

น้อย

มาก

มากที่สุด คะแนน

5.26% 29.32% 64.91% 86.30

3.01% 26.57% 70.18% 88.97

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืนฐาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ข้อมูลพืนฐาน
o1 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o แสดงตาแหน่งที่สาคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สานัก กอง ศูนย์
ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

คะแนน
100

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ
ประจา

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

100

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจา

o3 อานาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้ อมู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ อย่า งน้ อยประกอบด้ว ย ยุ ทธศาสตร์ห รือ แนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o E-mail
o แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าว
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
o9 Social
o แสดงต าแหน่ ง บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานที่ส ามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง เครื อข่ า ยสั ง คม
Network
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

100
100

100

100
100

100

100

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การดาเนินงาน
o10 แผนดาเนินงาน
o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ประจาปี
o มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย โครงการหรื อ
กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
o11 รายงานการกากับ
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปีในข้อ o10
ติดตามการดาเนินงาน o มี เ นื้ อ หาหรื อ รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า อย่ า งน้ อ ยประกอบด้ ว ย
ประจาปี รอบ 6
ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรม และรายละเอี ย ด
เดือน
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o12 รายงานผลการ
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงานประจาปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
o13 คู่มือหรือมาตรฐาน
o แสดงคู่มือหรื อแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานใช้ยึดถือ
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มีข้อมูล รายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้ว ย เป็นคู่มือ
ปฏิบั ติ ภ ารกิ จ ใด ส าหรับเจ้ าหน้ าที่ห รื อพนัก งานตาแหน่งใด กาหนดวิ ธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
o จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐาน
o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
การให้บริการ
หรื อผู้ ม าติดต่อ กับ หน่ ว ยงานใช้เป็ นข้อมูล ในการขอรับ บริการหรือติ ดต่อกั บ
หน่วยงาน
o มีข้ อ มูล รายละเอี ยดของการปฏิบั ติ อย่ างน้ อยประกอบด้ ว ย บริ ก ารหรื อ
ภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
ให้บริการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o16 รายงานผลการสารวจ o แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
ความพึง
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
พอใจการให้บริการ
o17 E–Service

o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ

คะแนน
100

100

100

100

100

100
100

100

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล
ของหน่ ว ยงานผ่ า นเครื อ ข่า ยอิน เทอร์ เ น็ต โดยผู้ ขอรั บ บริ ก ารไม่ จาเป็น ต้ อ ง
เดินทางมายังหน่วยงาน
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ห ลั กของ
หน่วยงาน
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
o18 แผนการใช้จ่าย
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
o19 รายงานการกากับ
o แสดงความก้าวหน้า ในการดาเนิน งานตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ติดตามการใช้จ่าย
ประจาปีในข้อ o18
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน
การใช้จ่ายงบประมาณ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o20 รายงานผลการใช้จ่าย
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
การจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ห น่ว ยงานจะต้องดาเนินการตาม
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดหาพัสดุ
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
หรือการจัดหาพัสดุราย o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
เดือน
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
o *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจั ด
จ้างในเดือนนั้น

คะแนน

คะแนน
100

100

100

100

100

100

ข้อ
ข้อมูล
o24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

คะแนน
100

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25 นโยบายการบริหาร
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
ทรัพยากรบุคคล
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
o แสดงนโยบายของผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด หรือ แผนการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
o26 การดาเนินการตาม
o แสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
นโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
ทรัพยากรบุคคล
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

คะแนน
100

100
100

* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงาน
สามารถนาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

o28 รายงานผลการบริหารและ o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
ประจาปี
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

100

ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 แนวปฏิบัติการ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่อง
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียด
และประพฤติมิชอบ วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดาเนินการ

คะแนน

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

100

100

ข้อ

ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
และประพฤติมิชอบ หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึงหรื อเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ห ลั กของ
หน่วยงาน
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวนเรื่องที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ และจานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

คะแนน

100

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32 ช่องทางการรับฟัง o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน 100
ความคิดเห็น
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
o สามารถเข้าถึงหรื อเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ห ลั กของ
หน่วยงาน
ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีวัดย่อย ดังนี
ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
o34 นโยบายไม่รับ
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับ
ของขวัญ
ของขวัญ (No Gift Policy)
(No Gift Policy) o ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
o35 การมีส่วนร่วมของ o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหาร
o เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36 การประเมินความ o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
เสี่ยงการทุจริตและ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์
ประจาปี
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

คะแนน
100

100

100

ตัวชีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o37 การดาเนินการ o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่
เพื่อจัดการ
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ความเสี่ยงการ o เป็ น กิ จ กรรมหรื อ การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการหรื อ การ
ทุจริตและ
ดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
ประพฤติมิชอบ o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้าง o แสดงถึ ง การเสริ มสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ จ้า หน้า ที่ ของหน่ ว ยงานมี
วัฒนธรรม
ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี
องค์กร ตาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรฐานทาง o เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
จริยธรรม
o เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
แผนป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน
ป้องกันการ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ และช่วงเวลาดาเนินการ
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
o40 รายงานการกากับ o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ติดตามการ
ตามข้อ o39
ดาเนินการป้องกัน o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า
การทุจริต
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ประจาปี รอบ 6 ดาเนินงาน
เดือน
o สามารถจัดทาข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
o41 รายงานผลการ o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ดาเนินการ
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ป้องกันการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ทุจริตประจาปี และข้อเสนอแนะ
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

คะแนน
100

100

100

100

100

ข้อเสนอแนะของสานักงาน ป.ป.ช เพิ่มเติม
หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปี 2564 จานวน 94.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A
หมายถึง หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
คาถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดาเนินงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึน้ ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น
- เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ ขั้น ตอนการขออนุญ าตเพื่อยื มทรั พย์สิ นของราชการ ไปใช้ ปฏิบั ติงานใน
หน่วยงานของท่าน
- ส่ งเสริมให้หน่ วยงานของท่าน เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ว มในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
- เพิ่มมาตรการกากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
- เพิ่มการกากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง

************

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ข้างต้น สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน
1.1 การใช้งบประมาณ
คะแนนร้อยละ 88.91
1.2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
คะแนนร้อยละ 89.29
1.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คะแนนร้อยละ 89.36
2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึน
2.1 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คะแนนร้อยละ 89.74
2.2 การปรับปรุงการทางาน
คะแนนร้อยละ 89.96
2.3 การใช้อานาจ
คะแนนร้อยละ 91.62
2.4 คุณภาพการดาเนินงาน
คะแนนร้อยละ 91.95
2.5 การปฏิบัติหน้าที่
คะแนนร้อยละ 94.57
3. ประเด็นที่ต้องรักษาผลการดาเนินงานให้คงเดิม
3.1 การเปิดเผยข้อมูล
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
3.1.2 การบริหารงาน
3.1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
3.1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
3.2 การป้องกันการทุจริต
3.2.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันทุจริต
3.2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100
คะแนนร้อยละ 100

สาเหตุที่ทาให้ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยตัวชีวัดบางตัวที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน
อาจเกิดได้ 2 ปัจจัย คือ
1. ปั จ จั ย ภายใน เช่ น บุ ค ลากรเข้ า ใจนโยบายของผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ความโปร่ ง ใสคลาดเคลื่ อ นจาก
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือ
ได้ ของระบบสารสนเทศ การประชาสั ม พัน ธ์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ แผนการใช้ จ่า ยงบประมาณประจ าปี ข องหน่ ว ยงาน
ให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
***************************

