รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
-------------------------------------------------------------3. การวิเคราะหข(อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส จําแนกตามดัชนีขององค*การบริหารสวนตําบลนาแขม
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห*ข/อมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให/ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต/องพัฒนาไว/ดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได(คะแนนมากกวาร(อยละ 90) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป=องกันการทุจริต โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 93.75 เป็นคะแนน จากการเผยแพร
ข/อมูลที่เปAนปBจจุบันบนเว็บไซต*ของหนวยงาน เพื่อเปDดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ให/สาธารณชนได/รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1)
การดำเนินการเพือป/องกันการทุจริต ได/แก เจตจำนงสุจริตของ ผู/บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป=องกันการทุจริต การเสริมสร/าง
วัฒนธรรมองค*กร และแผนปฏิบัติการ ป=องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป=องกันการทุจริต ได/แก มาตรการภายในเพื่อ
สงเสริม ความโปรงใสและป=องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรข/อมูลในประเด็นข/างต/นแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ทีจะป=องกันการทุจริต
ในหนวยงานให/ลดน/อยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได/
3.2 จุดที่ต(องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได(คะแนนต่ํากวาร(อยละ 90 ) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน/าที่ โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 82.43 เปAนคะแนน จากการประเมินการรับรู/
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว/ สะท/อนให/เห็นวา หนวยงานมีแนวโน/มการดําเนินงาน
ที่เปAนไปตาม หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี หนวยงานควรให/ความสําคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการให/บริการแกผู/มาติดตอทั่วไปกับผู/มาติดตอที่รู/จักกันเปAนสวนตัว อยางเทาเทียมกัน
(3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช/งบประมาณ โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 66.66 เปAนคะแนน จากการประเมินการ
รับรู/ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข/องกับการใช/จายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทํา
แผนการใช/จายงบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใช/จายงบประมาณของหนวยงานอยางคุ/มคา เปAนไปตาม
วัตถุประสงค*และ ไมเอื้อประโยชน*แกตนเองหรือพวกพ/อง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ* หรือคาเดินทาง
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ/างและการตรวจรับพัสดุด/วย เห็นได/วา หนวยงาน ควรให/ความสําคัญ กับการเปDดโอกาสให/บุคลากร
ภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช/จายงบประมาณของ หนวยงานตนเองได/
(4) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช/อํานาจ โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 72.92 เปAนคะแนนจาก การประเมินการรับรู/
ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใช/อํานาจของผู/บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข/องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให/สิทธิประโยชน* ตาง ๆ ซึ่งจะต/องเปAนไปอยางเปAนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นได/วา บุคลากรภายใน
หนวยงานมีความเชื่อมั่น ตอการใช/อำนาจของผู/บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช/ทรัพย*สินของทางราชการ โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 68.64 เปAนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู/ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใช/ทรัพย*สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี่ยวข/องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในกา
รน าทรัพย*สินของราชการของหนวยงานไปเปAนของตนเองหรือ นําไปให/ผู/อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย*สินของทางราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากร ภายในหนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะต/องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็นได/วา หนวยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช/ทรัพย*สินของราชการที่ถูกต/อง เพื่อเผยแพรให/บุค ลากรภายใน
ได/รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะต/องมีการกํากับดูแลและ ตรวจสอบการใช/ทรัพย*สินของราชการของหนวยงานด/วย

-2(6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก/ไขปBญหาการทุจริต โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 70.32 เปAนคะแนนจากการประเมิน
การรับรู/ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแก/ไขปBญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการให/ความสําคัญของผู/บริหารสูงสุด
ในการตอต/านการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน มีการจัดทําแผนงานด/านการป=องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให/เกิดการแก/ไขปBญหาการ
ทุจริตอยาง เปAนรูปธรรม
(7) ตัวชี้วัดที่ 6 คุ ณ ภาพการดํา เนิ น งาน โดยรวมได/ ค ะแนนเทากั บ ร/ อ ยละ 76.57 เปAนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู/ของผู/รับบริการ ผู/มาติดตอ หรือผู/มีสวนได/สวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการปฏิบัติ
หน/าที่ของเจ/าหน/าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว/อยางเครงครัด เห็นได/วา ประชาชน หรือผู/รับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว/ มีการให/ข/อมูลที่ชัดเจน แก
ผู/รับบริการ ไมนาผลประโยชน* ข องพวกพ/ อ งอยู เหนื อ ผลประโยชน* ส าธารณะ และไมพบวา ไมมี การเรียกรับสินบน แตทั้งนี้ ควรมี
การพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให/หนวยงานได/คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร ผลงานหรือข/อมูลสาธารระอยางชัดเจน เข/าถึงงาย ไมซับซ/อน อีก
ทั้งควรมีชองทางที่หลากหลาย การบริการ ให/เกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให/ดียิ่งขึ้น และเปDดโอกาสให/ผู/ รับ
บริการ หรือ ผู/มีสวนได/สวนเสียเข/ามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ
(8) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิท ธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได/ค ะแนนเทากับ ร/อยละ 75.69 เปAนคะแนนจาก
การประเมินการรับรู/ของผู/รับบริการ ผู/มาติดตอ หรือผู/มีสวนได/สวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข/องกับ
การเผยแพรข/อมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นได/วาหนวยงานให/ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด เนินงานของ
หนวยงานและข/อมูลที่สาธารณชน ที ควรรั บ ทราบ รวมทั/ ง การจั ด ให/ มี ช องทางให/ ผู/ รั บ บริ ก าร ผู/ ม าติ ด ต อ หรื อ ผู/ มี ส วนได/ ส วนเสี ย
สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช/บริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสร/างการรับรู/เกี่ยวกับ การจั ด ให/ มีช องทางให/
ผู/ มาติ ด ต อราชการสามารถร/ องเรี ย นการทุจ ริ ต ของเจ/ า หน/ า ที่ในหน วยงานด/ ว ย ซึ งจะ สะท/อนถึงการสื่อสารกับผู/รับบริการ ผู/มา
ติดตอ หรือผู/มีสวนได/สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
(9) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 73.82 เปAนคะแนนจากการประเมินการ
รับรู/ของผู/รับบริการ ผู/มาติดตอหรือ ผู/มีสวนได/สวนเสียของหนวยงานตอ การปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข/องกับการปรับปรุง
พัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ/าหน/าที่และกระบวนการท างานของหนวยงานให/ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช/ในการ
ดําเนินงาน เพื่อให/เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปDดโอกาสให/ผู/รับบริการหรือ ผู/มาติดตอเข/ามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให/สอดคล/องกับความต/องการด/วย
(10) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปDดเผยข/อมูล โดยรวมได/คะแนนเทากับร/อยละ 70.70 เปAนคะแนน จากการเผยแพร
ข/อมูลที่เปAนปBจจุบันบนเว็บไซต*ของหนวยงาน เพื่อเปDดเผยข/อมูลตางๆ ของหนวยงาน ให/สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1)
ข/อมูลพื้นฐาน ได/แก ข/อมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ* และ การปฏิ สั ม พั น ธ* ข/ อ มู ล (2) การบริ ห ารงาน ได/ แ ก แผนดําเนิ น งาน
การปฏิ บั ติ ง าน และการให/ บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได/แก แผนการใช/ จ ายงบประมาณประจํา ป และการจัดซื้อ
จัดจ/างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค คล ได/แก นโยบายการบริหารทรัพ ยากรบุค คล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ*การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน
ได/แก การจัดการเรื่องร/องเรียนการทุจริต และการเปDดโอกาส ให/เกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรข/อมูลในประเด็นข/างต/นแสดงถึงความ
โปรงใสในการบริหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน

-34. ข(อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู/มีสวนได/สวนเสียภายใน (Internal) ได/คะแนนเทากับร/อยละ
72.19 บงชี้ให/เห็นวาหนวยงานมีแนวโน/มการดําเนินงาน ที่เปAนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวน
ใหญมีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว/วางใจตอการบริหารงานของผู/บริหารที่มุงสูการป=องกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่
ควรเปAนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช/งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
(1) การรับรู/เกี่ยวกับแผนการใช/จาย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน (2) การใช/จาย
งบประมาณ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
หนวยงานต/องจัดทําแผนการใช/จาย และ
ใช/จายงบประมาณให/คุ/มคา ไมบิดเบือน
วัตถุประสงค* และไมเอื้อพวกพ/อง ไม
เบิกจายเท็จ ไมจัดซื้อจัดจ/างให/แก
ผู/ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต/องไม
จัดทําโครงการเพื่อเอื้อประโยชน*ตอ
ผู/ประกอบการหรือพวกพ/องในการมา
จัดซื้อจัดจ/าง ทั้งนี้หนวยงานควรมีการ
ตรวจสอบภายในอยางจริงจัง และสามารถ
ให/บุคลากรในองค*กรสามารถร/องเรียนได/

4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู/มีสวนได/สวนเสียภายนอก (External) ได/คะแนนร/อยละ 76.57 บง
ชี้ให/เห็นวาประชาชนหรือผู/รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงาน ของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
ไว/ โดยมีการให/ข/อมูลที่ ชัดเจน แกผู/รับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชน*ของพวกพ/องอยูเหนือผลประโยชน*สาธารณะ และไมพบวา มี
การเรียกรับสินบนทั้งที่เปAนเงิน ทรัพย*สิน และผลประโยชน*อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปAนเงินได/ อยางไรก็ดี สิ่งที่ควรเปAนประเด็นในการ
พัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน

ขั้นตอนในการให/บริการ

(หนวยงานต/องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให/บริการ เชน
การให/บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การ
ให/บริการโดยใช/ระบบ IT จะต/องมีชองทางให/ประชาชนมี
สวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ/าหน/าที่

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปDดเผยข/อมูลสาธารณะ (OIT)) ได/คะแนนร/อยละ 73.82 บงชี้ให/เห็นวา หนวยงานมีการวาง
ระบบที่ดีเพื่อเปDดเผยข/อมูลตาง ๆ ของหนวยงานให/สาธารณชนได/รับทราบ อยางเปAนปBจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะป=องกันการทุจริตใน
หนวยงานให/ลดน/อยลงหรือไม สามารถเกิดขึ้นได/ทําให/โ ดยรวมแล/วหนวยงานสามารถเป็น “ต/นแบบ” ในการดําเนินงานในด/านความโปรงใส แกสวน
ราชการอื่น ๆ ได/ อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปAนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป=องกันการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
การจัดซื้อจัดจ/าง

ประเด็นที่ควรพัฒนา
ผู/บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานด/วยความซื่อสัตย*สุจริต โปรงใส และเปAนไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป=องกันแก/ไขการทุจริตประจําปให/ชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ พร/อมทั้ง ให/กลุมองค*กรชุมชน มีสวนรวมใน
การป=องกันการทุจริต เชน เปAนกรรมการจัดซื้อจัดจ/าง

6. ข(อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานให(ดีขึ้น
มาตรการ
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช/ทรัพย*สินของราชการ
ที่ถูกต/อง

ขั้นตอนหรือวิธีการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช/ทรัพย*สิน
ของราชการที่ถูกต/อง

ผู/รับผิดชอบ
สํ า นั ก งานปลั ด /
กองคลัง

การกํากับติดตาม
-รายงานความก/าวหน/า
และสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ

(2) ให/ความรู/เกี่ยวกับการป=องกัน
ผลประโยชน*ทับซ/อน

(3) ให/ความรู/เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(4) การจัดทําประกาศข/อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย*สินของทางราชการ
ไปใช/ในการปฏิบัติงาน

5) การเปDดเผยข/อมูลข/อเท็จจริงแก
ผู/มาใช/บริการอยางถูกต/อง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ให/ผู/มาติดตออยางโปรงใส
6) การตรวจสอบและตออายุ
เว็บไซต*ให/ทันกําหนดเวลา พร/อมที่
จะเผยแพรข/อมูลให/ประชาชนทราบ
7) เปDดโอกาสให/ผู/รับบริการ หรือผู/
มีสวนได/สวนเสียเข/ามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน
8) มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ

(1) ฝeกอบรมหรือประชุม
พนักงานหนวยงานเพื่อให/
ความรู/เกี่ยวกับผลประโยชน*
ทับซ/อน
รณรงค*ให/ความรู/เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม
ออนไลน*หรือสื่อสารสนเทศของ
หนวยงาน
มีการจัดทําประกาศข/อปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพย*สินของทาง
ราชการไปใช/ในการปฏิบัติงาน
ให/บุคคลภายในและภายนอก
หนวยงานทราบให/ชัดเจน
จัดทําประกาศไมเรียกร/อง
ประโยชน*อื่นใดในการปฏิบัติ
หน/าที่ และมีการจัดทำประกาศ
ไมเรียกรับผลประโยชน*หรือ
ทรัพย*สินใดๆ
ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต*
ของหนวยงานให/เปAนปBจจุบัน
ประชาสัมพันธ*ชองทางการ
ร/องเรียน การให/ข/อเสนอแนะ
เพื่อให/บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ
(1) สร/างความเข/าใจรวมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ*การประเมินและ
การทํางาน
(2) ผู/บริหารเน/นย้ําในที่ประชุม
เรื่องความเปAนธรรมในการ
ประเมิน เพือเพิ่มความตระหนัก
ให/กับหัวหน/างาน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด/
กองคลัง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด/
กองคลัง/
กองชาง

