มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลรังนก อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
รังนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลรังนก
พบว่า มีผลคะแนน 86.99 คะแนน ระดับ A ประกอบด้วย
1. การปฺฏิบัติหน้าที่
90.71 คะแนน
2. การใช้งบประมาณ
86.25 คะแนน
3. การใช้อานาจ
87.63 คะแนน
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
83.71 คะแนน
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
83.02 คะแนน
6. คุณภาพการดาเนินงาน
87.79 คะแนน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
89.68 คะแนน
8. การปรับปรุงการทางาน
84.94 คะแนน
9. การเปิดเผยข้อมูล
74.33 คะแนน
10. การป้องกันการทุจริต
100 คะแนน
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.71 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 8 9.68 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8 7.79 ตัวชี้วัดการ ใช้อานาจ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.63 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.25 ตัวชี้วัดการปรับปรุง
การทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8 4.94 ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
83.71 ตัวชี้วัดการ แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.02 และตัวชี้วัดการ เปิดเผยข้อมูล ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 74.33
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซ ต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฺฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
90.71 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้
(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.68 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การให้บริหาร และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.79 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริหาร ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณ ะและไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน
(5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
87.63 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(6) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.25 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
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(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84. 94 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง อบต. ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยและควรให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 8 3.71 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน การนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนองหรือนาไปให้
ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืดโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง อบต. จะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดว กเห็น
ได้ว่า หน่วยงานควรมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูและและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83. 02 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลการภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง อบต. ควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้ง
หน่วยงานควรมีกระบวนการเ ฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
74.33 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเวปไซค์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบาย

-4การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง อบต. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลรังนก เมื่อวันที่
6 มกราคม 2564 ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลรังนก ดังนี้
มาตรการ/แนวทาง
วิธีการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การติดตามผล
ดาเนินการ
1. สร้างการรับรู้
-นาการแสดงความคิดเห็น ทุกส่วนราชการ
ม.ค.- ก.ย. 64
รายงานผลการ
ของบุคลากรในการ ของประชาชนมาปรับปรุง
ดาเนินการในการ
ปรับปรุงการทางาน กระบวนการบริหารและ
ประชุม
การใช้ทรัพย์สินทาง การทางาน และพัฒนา
ประจาเดือน
ราชการ การแก้ไข ระบบการบริการให้กับ
ก.พ. – ก.ย. 64
ปัญหาการทุจริต
ประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล -การจัดทาคู่มือหรือ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อกากับ
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
และลงโทษตามแนวทางที่
กาหนด
-จัดทามาตรการป้องกัน
และติดตาม ตรวจสอบ
พฤติกรรมของบุคลากร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
มุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร รวมถึงแนวทาง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการ
ทางานของ อบต.

