รายงานการวิเคราะห์ผล และมาตรการในการ
ดําเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดําเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

คํานํา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มี เ จตนารมณ์ มุ่ ง หวั ง ให้ ห น่ ว ยงาน ภาครั ฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดํา เนิน งานตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การ
ใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด เนินงาน (7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผล
จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับ รู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติด ต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เทศบาลตําบลวัดธาตุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตําบลวัดธาตุ
กุมภาพันธ์ 2565

-21. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปั จ จุ บั น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด ได้คะแนน ตามลําดับดังนี้
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA

คะแนน
(เต็ม
100)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
1.การปฎิบัติหน้าที่
96.08
2.การใช้งบประมาณ
92.81
3.การใช้อํานาจ
94.04
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
97.86
5.การแก้ปัญหาการทุจริต
95.87

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
6.คุณภาพการดําเนินงาน
93.20
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
92.35
8.การปรับปรุงระบบการ
89.41
(น้อย
ที่สุด)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
92.50
10.การป้องกันการทุจริต
100

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
หมายเหตุ
จากลําดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนน
น้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปี
ต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การงบประมาณด้ ว ยความโปร่ ง ใส ใช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ
จากลําดับ คะแนน พบว่า ตัวชี้วัด ที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ
ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วยความ
โปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

ทั้ ง 2 ตั ว ชี้ วั ด มี แ นวทางการดํ า เนิ น งานที่ ค ล้ า ยกั น คื อ การ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ผลการ
(มาก
ดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงาน ในภาพรวมถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ควร
ที่สุด)
รักษามาตรฐานของการดําเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวัดธาตุ อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.41 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การเนินงาน ระดับ A ซึ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของ
การดําเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป

-33. การวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลตําบลวัดธาตุ
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จํานวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงตามลําดับคะแนนที่มากที่สุด
รายละเอียดดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ เท่ากับ 100.00 คะแนน ที่
ลําดับมากที่สุดเนื่อง จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นปัจุบันและสามารถดูข้อมูลได้
จากระบบของเวปไชด์ ของหน่ ว ยที่ ป รั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการเข้ า ดู ข้ อมู ล ที่ เ ผยแพร่ ไ ด้ เ พื่ อเปิ ด เผยการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบข้อมูลได้อย่างโปรงใสสามารถตรวจสอบ
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ เท่ากับ 96.08 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่า งไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสําคัญ มากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ เท่ากับ 95.87 คะแนน
เป็ น คะแนนจากการประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงาน มีการจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม
(4) ตัวชี้วัด ที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยรวมได้ค ะแนนเท่า กับร้อยละ เท่า กับ 94.86
คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือ นําไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้
ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย
(5) ตัวชี้วัด ที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้ ผลคะแนน เท่า กับ 94.04 คะแนน เป็น คะแนนจาก การ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่ า งเป็ น ธรรมและไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ เห็ น ได้ ว่ า บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การใช้ อํ า นาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน เท่ากับ 92.81 คะแนน เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะ

-4การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แกตนเองหรือ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความสําคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้
(7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้เท่ากับ 93.20 คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดําเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ย วข้องกับ การปฏิบัติห น้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ โดยยึด หลักตามมาตรฐาน ขั้น ตอน และระยะเวลาที่กํา หนดไว้อย่า ง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินการ
(8) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยรวมมีผลคะแนน เท่ากับ 92.50 คะแนน จากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5
ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส ให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
(9) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมผลคะแนน เท่ากับ 92.35 คะแนน เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่
ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติด ต่อราชการสามารถร้อ งเรีย นการทุจริต ของเจ้า หน้า ที่ในหน่วยงานด้ว ย ซึ่งจะ สะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 90 ) จํานวน 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมผลคะแนน เท่ากับ 89.41 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

-54. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
-ข้อเสนอแนะและแนวทางการและมาตรการการให้เทศบาลตําบลวัดธาตุ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจําปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปี
2564” ที่กําหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565
พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จํานวน
ทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่า นเกณฑ์เ ป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
(1) แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรดําเนินการดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด ความลับ ของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกํา หนดมาตรการบริห ารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ
3) การใช้ อํ า นาจของผู้ บ ริ ห ารด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของตํ า แหน่ ง งาน (job
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทําคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกํากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
5) การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต มุ่ ง เสริ มสร้ า งวั ฒ นธรรมการทํ า งานเพื่ อประโยชน์ สู ง สุ ด ของส่ ว นรวม มี จิ ต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
(2) แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดําเนินการดังนี้
1) คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 2) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมี
การปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั น อย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง 3) การปรั บ ปรุ ง ระบบการทํ า งาน สร้ า ง
กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

-6(3) แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดําเนินการดังนี้
1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการ
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
ประชาสัมพัน ธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับ บริการและประชาชนทั่วไป และการให้บ ริการผ่า นระบบ eservice โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็น
การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
2) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต จั ด ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า รั บ การประเมิ น ITA ก่ อ นจะศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการกํากับติดตามการนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลตําบลวัดธาตุ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานจึงกําหนด
แนวทาง มาตรการ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของเทศบาลตําบลวัดธาตุ ให้บุคลากรพึง
ยึดถือ เป็นแนวปฎิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ที่สําคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรผู้ปฎิบัติงานทุกด้าน ให้มีจิตสํานึก ในการบริการสาธารณะและเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินงานประกาศและ
รายงานผลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจุบันและมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโปร่งใสและประชาชนผู้มารับบริการสามารถตรวจสอบได้
เทศบาลตําบลวัด ธาตุจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อกําหนดให้ทุกหน่วยงาน/กองของเทศบาลตําบลวัดธาตุในการดําเนินงานและขั้นตอนหรือวิธีการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม
และมีการรายงานผลการดํา เนินงานเพื่อรักษาและยกระดับผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กําหนดตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเทศบาลตําบลวัดธาตุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไปนี้

.../มาตรการ
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเทศบาลตําบลวัดธาตุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
(๑)ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน

สํานักปลัด
กองยุทธศาสตร์
กองคลัง

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ 30 เมษายน ๒๕๖5

กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสาธารณสุข

(๒) ควรมีมาตรการลดขั้นตอนใน -ควรปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน สํานักปลัด
การให้บริการ
เ พื่ อ ล ด ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
กองยุทธศาสตร์
ให้บริการและการให้บริการ
ณ จุ ด เดี ย ว และเพิ่ ม การ กองคลัง
ให้บริการโดยใช้ระบบ IT
กองช่าง
- เปิ ด ช่ อ งทางแสดงความ
คิดเห็นในการเสนอแนะการ กองการศึกษาฯ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองสวัสดิการฯ

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ 30 เมษายน ๒๕๖5

กองสาธารณสุข
(๓) ควรมี น โยบายด้ า นความ ด้ า นความโปร่ ง ใสในการ กองคลัง
โปร่ ง ใสในการดํ าเนิ น การจั ดซื้ อ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างควร
จัดจ้าง
ใช้เว็ปไซด์ข องหน่ว ยงานใน
การดําเนิน การเป็นหลัก ซึ่ง
จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อ
ป้ อ งกั น การดํ า เนิ น งานใน
ด้านการทุจริต

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ 30 เมษายน ๒๕๖5

-8มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การกํากับติดตาม

(๔) ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดง
นโยบายเจตจํ า นงว่ า ควรมี ก าร
กํ า หนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม
เ พื่ อ พั ฒ น า ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ มี
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ครอบคลุ ม ตามแนวทางการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน

ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบายเจตจํานง สํานักปลัด
ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการ
กํ า หนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรื อ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมตาม
แนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละด้า น ทั้งต่อ เจ้า หน้าที่หน่วยงานโดย
ชี้แจงให้รับทราบจากการประชุม หนังสือเวียน
หรือติดประกาศภายในและต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ

รายงานความก้าวหน้า

(๕) การดําเนินงาน

-จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน/ สํานักปลัด
การให้บริการอย่างชัดเจน
กองยุทธศาสตร์
-สร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
กองคลัง
-ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ
กองช่าง

รายงานความก้าวหน้า

-ให้ ข้ อมู ลผู้ ม ารั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ ออย่ า ง

ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้ออมูล

และสรุปผล
ณ 30 เมษายน
๒๕๖5

และสรุปผล
ณ 30 เมษายน
๒๕๖5

กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสาธารณสุข

(๖) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เผยแพร่ ผลงานหรื อข้ อ มู ลที่ สาธารณชนควร สํานักปลัด
รับทราบอย่างชัดเจน การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึง
ได้ง่า ยไม่ซับ ซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
สร้ างการรั บ รู้ ใ ห้ ผู้ม าติ ดต่ อ หรื อ ผู้ รั บบริ ก าร
สามารถแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียนต่อ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล
ณ 30 เมษายน
๒๕๖5

