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คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิง ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
(6)คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล
และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน(OpenData) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติง านของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักปลัด เทศบาลตำบลกันตวจระมวล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้ งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดั บคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่ วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิ บาล และ ประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception
Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
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-11. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมี
การดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม“การประเมินโดยใช้ชื่อว่าคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ .ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็ น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วย ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.09 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A
โดยพิจารณาแล้วผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด พบว่า การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
สูงสุดคือ 100 คะแนน รองลงมาเป็น ประสิทธิภ าพการสื่อสาร ได้คะแนน 94.61 คะแนน คุณภาพการ
ดำเนินงาน ได้คะแนน 94.24 คะแนน การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 92.87 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนน 89.09 คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 85.43 คะแนน การใช้อำนาจ ได้คะแนน 85.40
คะแนน การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 79.76 คะแนน การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 79.11 คะแนน การใช้
ทรัพย์สิน ได้คะแนน 77.01 คะแนน ตามลำดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีตัวชี้วัดแต่ละด้าน แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำ นงของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ างต้นแสดงถึงความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.61 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

-2(3) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.24 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับ รู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการให้ข้อมูลต่อผู้มารับ
บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือน
(4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.87 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ การปรับปรุงพัฒ นาหน่ว ยงาน ทั้งการปฏิบั ติงานของ เจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
(5) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.09 เป็นคะแนน จาก
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรื อดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.43 เป็น
คะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจั ง โดยหน่วยงาน
จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม
(7) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.40 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ ำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำธุระ
ส่วนตัวหรือทำในที่ที่ไม่ถูกต้อง
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.76 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างของหน่วยงาน ๆ ให้สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ได้แก่ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้ บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพั ฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.11 เป็นคะแนน จาก
ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-3(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.76 เป็น
คะแนน จากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) พบว่า ผล
คะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 79.76 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลง
หรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำ
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ (1) หน่วยงานมีการจัดทำแนวทาง
ราชการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์ส ินของราชการไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
(3) การรั บ รู ้ แ นวปฏิ บ ั ต ิ ก ารใช้
ทรัพย์สินของราชการ
(4) การกำกับดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้องให้มีความชัดเจน
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ
(3) เผยแพร่แนวปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการให้แก่
บุคคลากรในหน่วยงาน
(4) สร้างมาตรฐานการกำกับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ

-44.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) พบว่า
ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน หัวข้อ การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ มี
ค่าต่ำสุด เท่ากับ 89.61 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี ขึ้น
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสโดยมีรายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน (1) การปรับปรุงการทำงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
(2) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ
(3)เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
(4) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ
(5) ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน
การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 79.76 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีรายละเอียดประเด็นที่ควรพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นการประเมิน
(1) การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน
(2) การบริหารงาน
(3) การบริหารเงินงบประมาณ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน แสดง
ความก้ า วหน้ า ในการดำเนิ น งาน
ตามแผนต่ า งๆ แสดงข้ อ มู ล ของ
ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ส ู ง สุ ด หร ื อ ห ั ว หน้ า
หน่วยงาน เผยแพร่ต่อสาธารณะ
(2) เพิ่มช่องทางการขอรับบริการ
ออนไลน์
(3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูล เกี ่ยวกับ แผนการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

-5ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการการเปิดเผยข้อมูล การปรับปรุงการทำงาน และการใช้ทรัพย์สิน โดยหน่วยงานควร
- แสดงความก้ า วหน้ า ในการดำเนิ น งานตามแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณประจำปี / มี ข ้ อ มู ล
รายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6
เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่ประเมิน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ
ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
พ.ศ.ที่ประเมิน
- แสดงข้อมูล ของผู้บริหารสูงสุดหรือหัว หน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน โดยควรแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
แต่ละคนให้ชัดเจน ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และ
การแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
แสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5.ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
มาตรการ
1.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

2.การปรับปรุงการทำงาน

3.การเปิดเผยข้อมูล

ขั้นตอนวิธีการ
1. จัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการ
ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายใน
และภายนอกหน่ ว ยงานทราบให้
ชัดเจน
2. จั ด ทำข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการขอยื ม
ทรัพย์ส ินของทางราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
3. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื ม
ทรั พ ย์ ส ิ น ของทา งราชการให้
ประชาชนทราบ
1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินงาน
2. นำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู้มา
ใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา
และมีแนวทางให้ผ ู้มาติดต่ออย่า ง
โปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

สำนักปลัด

รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

ข้อมูลสำรอง
มาตรการ
ขั้นตอนวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ สำนักปลัด
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
2.ให้ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ฝึ ก อบรมหรื อ ประชุ ม พนั ก งาน สำนักปลัด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่ ว ยงานเพื ่ อ ให้ ค วามรู ้เ กี ่ ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.ให้ ค วามรู ้ เ รื ่ อ งการประเมิ น รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน สำนักปลัด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
4. การจัดทำข้อปฏิบัติในการขอยืม มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติใน
สำนักปลัด
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ใน การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
การปฏิบัติงาน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน
5. การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ จัดทำประกาศไม่เรียกร้อง
ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง
ประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส

สำนักปลัด

6. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน ร้องเรียน
การปรับปรุงการดำเนินงาน

สำนักปลัด

7. มีการมอบหมายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล
งานโดยไม่เลือกปฏิบัติ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ สำนักปลัด/กอง
การประเมินผลงาน
คลัง/กองช่าง

การติดตามผล
รายงาน
ความก้าวหน้าและ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

