รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังนก
โดยภาพรวมได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 81.29 คะแนน ซึ่ งถื อ ว่ามี คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานระดับ B
เมื่ อ พิ จ ารณาตามตั ว ชี้ วั ด พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 92.18
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.12 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนน
เท่ ากั บ ร้อยละ 85.95 ตั วชี้ วัด คุ ณ ภาพการดำเนิ น งานได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อยละ 85.86 ตั วชี้ วัด การ
ปรับปรุงการทำงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 84.01 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.62 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
สื่อสารได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.75 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.84 และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 92.18 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฺฏิบัติ
หน้ าที่ ส่วนจุดที่ จะต้องพั ฒ นาเนื่ องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้ องกันการทุ จริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชีว้ ัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฺฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.18 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็ น ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การปฏิ บั ติ งานโดยยึ ด หลั ก ตามมาตรฐาน มี ค วามโปร่งใส ปฏิ บั ติ งานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
(2) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การใช้ อ ำนาจ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.12 เป็ น คะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.95 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

-2(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.86 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มี
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริหาร ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะและ
ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.53 เป็นคะแนน
จากการประเมิ น การรับ รู้ข องผู้ รับ บริก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรือ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้ าที่ และกระบวนการทำงานของหน่ วยงานให้ ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้วยและควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.01 เป็น
คะแนนจากการประเมิ น การรับ รู้ของบุ ค ลากรภายในหน่ วยงานต่ อการใช้ ท รัพ ย์ สิน ของราชการ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน การนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนองหรือนำไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืดโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุ ญ าตที่ ชั ด เจนและสะดวก เห็ น ได้ ว่ า หน่ ว ยงานควรมี ก ารจั ด ทำแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้
ทรัพ ย์สิน ของราชการที่ ถูกต้ องเพื่ อเผยแพร่ให้ บุ คลากรภายในได้ รับ ทราบและนำไปปฏิ บั ติ รวมถึ ง
หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูและและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.62 เป็นคะแนน
จากการประเมินการับรู้ของบุคลการภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ดังนั้น
หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมี
กระบวนการเผ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.75 เป็นคะแนน
จากการประเมิ น การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ

ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่า
-3หน่วยงานให้ความสำคัญ กับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริหาร และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อ
กังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.84 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซค์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพั นธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมู ลที่ เป็ น ปั จจุบั น บนเวปไซต์ ของหน่ วยงาน เพื่ อเปิ ด เผยการดำเนิ น การต่ างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและแผนปฏิ บัติการป้ องกันการทุ จริต และ (2)มาตรการภายในเพื่ อป้ องกันการทุ จริต ได้แก่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้
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