มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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คานา
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 รวมทั้งยุทศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ..2560-2564)ได้ให้ความสาคัญต่อการต่อต้าน
ทุจริต และให้ภาคราชการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า จึงได้จัดทานโยบาย
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กร
และบุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควยคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณภาพ
และความโปร่งใสในการดาเนินการของภาครัฐเป็นมาตรฐานการปูองกันการทุจริตในเชิงรุกที่
หน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ
ดังนี้
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธ์
ศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า จึงขอกาหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า ดังนี้
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คานิยามตามนโยบาลต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปแบบของ
เอกสาร ข้อมูล เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บุคคลยกเว้นการ กระทาอันเป็นการ ให้
ได้มาหรือรักษาไว้ ซึ่งเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเองพวกพ้อง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงการกระทาที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงาน และ กฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชนกลุ่มบุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้านหรือ ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรอื่น
ใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องเว้น
แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นให้กระทาได้ หลักทั่วไป
ของนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระทา
การอื่นใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีข้อบังคับโดยอาศัยอานาจ
ของ กฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากกฎหมายกฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึง
ต้อง
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามประกา
คณะกรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจสุ่ม
เสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
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๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสาคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุก รูปแบบ
๓. กากับดูแลให้การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรการเลื่ อน
ตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติอนุญาตโดยผู้
บังคับบัญชาทุกระดับจะทาความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
๕. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทา โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่
กาหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๖. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๗. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับ โทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ผู้ใดให้ขอให้ หรือ รับว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือ ประวิง
การกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตาม ที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะ
มี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และ ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
๙.
สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านความโปร่งใส (Transparency Index) ผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนการสร้างความโปร่งใส
และตรวจสอบได้และส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชามีคุณธรรม ซื่อสัตย์และความโปร่งใส โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
๑. การบริหารงานงบประมาณจะใช้จ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบแบบแผน
๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่เรียกรับ ผลประโยชน์ และไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. การดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบ ปิด
ประกาศและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น การปิดประกาศ ณ
หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อ ต่างๆ เช่น เว็ปไซด์เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล
๔. การร้องเรียน/พฤติกรรมควรร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานฯ
เช่น พบเห็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ อบต. ติดสินบน/รับสินบน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัทห้างร้าน ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียหรือพบเห็นการกระทาที่ผิดขั้นตอนตาม
ระเบียบปฏิบัติของทาง ราชการที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระทา
ผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดีตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ข้าราชการส วนท้องถิ่น สามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้
ช่องทางการร้องเรียน
 โทรศัพท์ เบอร์ ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖
 ร้องเรียนโดยตรงผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
 ทางเว็บไซต์ อบต.
 ทาง Facebook อบต.
ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานักงานฯมี
ความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อบุคคล หรือกระทาการสิ่งต่างๆ แนวทางปฏิบัติโดย
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการ ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน มีความรับผิดชอบและสมารถตรวจสอบความ รับผิดชอบ
ต่อบุคคลหรือกระทาสิ่งต่างๆ
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ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) ยึดมั่นและสนับสนุน
ให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติโดย
๑. การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน
 ไม่เลือกปฏิบัติ
 ไม่เห็นแก่พวกพ้อง
 ไม่รับเรียกสินบน
 ไม่ใช้ตาแหน่งหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์
๒. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๓. ยึดหลักการบริหารราชกิจตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
ปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้กลายเป็น
ระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้องแนวทางปฏิบัติโดย
๑. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มกี ารปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
๒. มีการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
 บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและสานึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
 สร้างสานึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นหลัก
๓. เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้
 ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้นของการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
 การสร้างความรวดเร็วในการทางาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็ว ใน
การให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ
 การเปิดใจรับคาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
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นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการสื่อสารและการรับส่งข่าวสารต่างๆ
และการนาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด ความรู้หรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูล โดยมุ่ง
ให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและนา ไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งเรื่อง
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมใดๆโดยมี แนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาบอกเปูาหมายวัตถุประสงค์ของงาน
๑.๒ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการทางาน (Performance Feedback)
๑.๔ มีการประชุม (Meeting)
๑.๕ ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความสาคัญ และมีผลต่อแผนงาน
โครงการของสานักงานอย่างไร เพื่อจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้มี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังนี้
๒.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรขอคาแนะนาจากหัวหน้างาน
๒.๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
๒.๓ จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในสานักงานฯ
๒.๔ จัดสารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ
๓. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงานเดียวกัน หรือ ในระดับ
เดียวกัน จะมีความเป็นมิตรกันเอง จะช่วยให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน
และยังเป็นช่องทางในการสร้าง นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันทาให้
เห็นโอกาสต่างๆ มากขึ้น
๔. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวทแยง ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้ามแผนกส่วนงานและข้ามระดับ เพื่อ
สร้างการทางานที่บูรณาการ เอื้อต่อการทางานภายในสานักงานฯให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่าถือปฏิบัติตามเจตจานง
ดังกล่าวนี้โดย ครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นาไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาหรือให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการทาง
วินัยต่อไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติ
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและตอบสนอง
ความต้องการ พร้อมอานวยความสะดวก แก่ประชาชน เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
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คานา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเปูาหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ
(10) การปูองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสาคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปูองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
30 มีนาคม 256๕

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๙

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปูองกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกล
ยุทธ์ ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-256๕)
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเล่า อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 48.11 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ F
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.78 รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดการแก้ไขบัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.29 ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 85.14 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.48 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงานได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.71 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.62 ตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.84 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 69.79 ตัวชีว้ ัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 ตัวชี้วัดการปูองกันทุจริต
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.78 คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน
ที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับร้อยละ 00.00 และตัวชี้วัด
การปูองกันทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 0.00
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90 ) จานวน 10 ตัวชี้วัด คือ
(1.) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัตหิ น้าที่โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.78 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น
ส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.02 เป็นคะแนน การใช้อานาจจาก การประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดจากการ
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แทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง เห็นได้ว่า
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3.) ตัวชี้วัดที่ 10 การปูองกันการทุจริตโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 00.00 เป็นคะแนน จาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดาเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปูองกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การ ปูองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงาน ที่จะปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
(4.) สาหรับตัวชี้วัดที่ 5 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.71 เป็นคะแนน การแก้ไขปัญหาทุจริตเป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน
มีการจัดทาแผนงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
(5.) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.48 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือ นาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแล
และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(6.) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.29 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆของหน่วยงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อ
ประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานได้ให้
ความสาคัญ
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้
(7.) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.84 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๑๒

หน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี
ช่องทางให้9.ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(8.) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.62 เป็นคะแนน โดยตัวชี้วัดที่
๖ คุณภาพการดาเนินงาน จากการประเมินการ รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพ การดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพ การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มี
การให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควร
เผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารระอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็ว ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(9.) ตัวชี้วัดที่ 8 โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.79 เป็นคะแนน การปรับปรุงระบบการทางาน
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อมีความโปร่งใสและให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย
(10.) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 00.00 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๑๓

เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยหน่วยงานจะจัดทาการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 86.18 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรมีความสุขในการทางาน หน่วยงานมี
แนวโน้มการดาเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) การจัดซื้อ/จัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ

(๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
(๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน
(๔) ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้มี
ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง

ประเด็นประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

(๑) การได้รับมอบหมายงานอย่างเป็น
ธรรม

(๑) ให้พนักงานทางานในส่วนงานที่
ตนเองรับผิดชอบหรือใกล้เคียงกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายไว้

(๒) การประเมินการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม

(๒) ให้มีการประเมินตามผลงานที่ได้
กระทาจริง

(๓) การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ

(๓) การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (๓) องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ศึกษาดูงานหรือการให้ทุนอย่างเป็นธรรม ตนเองอยู่เสมอ

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
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(๔) การถูกผู้บังคับบัญชาให้กระทาสิ่งที่ (๔) ให้บุคลากรกระทาการใดใดให้เป็นไป
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๕) การบริหารบุคลากร ถูกแทรกแซง (๕) มีการจัดโครงการ ขนงพระโฉมใหม่
,ซื้อขายตาแหน่ง,เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ร่วมใจไม่โกง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

ประเด็นประเมิน
(๑) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ

(๒) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

(๒) มีขั้นตอนการขออนุญาต
การขอยืมที่ถูกต้อง

(๓) บุคคลภายนอก มีการนาทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง

(๓) สร้างมาตรการการกากับดูและ
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

(๔) แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๔) เผยแพร่ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง

(๕) การกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

(๕) ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
อยู่เสมอเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประเด็นประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๕ การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

(๑) การให้ความสาคัญต่อการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร

(๑) จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับมาต่อต้าน
การทุจริต

(๒) การทบทวนนโยบายและแผนงาน
ด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริต

(๒) มีการจัดทาการทบทวนและโครงการ
เชิงสัญลักษณ์โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่

(๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงาน

(๓) ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรมและความ
โปร่งใส สร้างจิตสานึกที่ดีให้คนในองค์กร

(๔) การเฝูาระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทาง (๔) จัดทาคู่มือมาตราฐานคุณธรรมและ
วินัยต่อการทุจริตภายในหน่วยงาน
ความโปรงใสให้บุคลกรในองค์กรทราบ
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(๕) เมื่อพบเห็นการทุจริตสามารถ
ร้องเรียน,ติดตามผล,ความปลอดภัยและ
การดาเนินการที่ตรงไปตรงมาของ
หน่วยงาน

(๕) จัดให้มีการรับเรืองร้องเรียนโดยมิ
ต้องลงนาม และมีการรายงานหนังสือ
การดาเนินโทษเป็นลายลักษณ์อักษรของ
ผู้กระทาผิดจากภายในและหน่วยนอก

4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 78.16 ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงาน ของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็น
ในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

ประเด็นประเมิน
(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันของพนักงาน
(๓) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล
(๔) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ประเด็นประเมิน
(๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าใจง่ายละไม่
ซับซ้อน
(๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน
(๒) สร้างจิตสานึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อยู่
(๓) เปิดเผยข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบ
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
(๔) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีใจ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) นาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(๒) เปิดช่องทางการติดต่อการให้บริการ
มากขึ้นเพื่อไขข้อสงสัยแก่ผู้มารับบริการ

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๑๖

(๓) มีการตอบคาถามและข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ประเด็นประเมิน

(๓) นาข้อมูลขึ้นระบบออนไลน์เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางาน
ได้

ประเด็นที่ควรพัฒนา

(๑) มีการปรับปรุงการคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ
การทางาน

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การดาเนินงานการบริการให้เกิดความ
โปร่งใส
(๒) มีการปรับปรุงการขั้นตอนการ
(๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ดาเนินงานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ต้องการ
ให้ดีขึ้น
ให้ดาเนินงาน
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา
(๓) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ติดต่อ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน ส่วนเสียสารมารถตรวจสอบข้อมูลที่
การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การ สงสัยแก่หน่วยงานได้
ให้บริการของหน่วยงาน
(๔) มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
(๔) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แจ้ง
ความโปร่งใส
คู่มือ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอน
การดาเนินงาน

๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
76.28 บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบันแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะปูองกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานใน
ด้านความโปร่งใส แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน มี
รายละเอียด ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในปี 2565 ได้แก่
 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดาเนินการ
มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๑๗

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ
 แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานใน
ปีที่รับการประเมิน โดยแสดงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตาแหน่งที่
สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน โดยครอบคลุมทั้งฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการ
ประจา
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑) ข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเพื่อสอบทาน (๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อ
ของข้อมูลการติดต่อ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ
(๒) การบริการ การเปิดเผยข้อมูลผ่าน
E-sevice ไม่สอดคล้องตามรายละเอียด
ที่กาหนด

(๒) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กาหนด

(๔) การบริหารเงินงบประมาณ การ
เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนงาน
พัสดุ ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กาหนด

(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กาหนด

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
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ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต

(๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๑) เผยแพร่มาตราการการคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ทุกคนในองค์กรทราบ
และให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(๒) มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรฐานส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส
หน้า ๑๙

5.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปี งบประมาณ 2564
จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเล่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเล่า ดังนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1.การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

การติดตามผล

1.สร้างจิตสานึกให้ ทุกกอง
เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ในองค์กรตระหนัก
ถึงโทษของการ
ทุจริต
2.ตรวจสอบเรื่อง สานักปลัด
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การทุจริตแล้วให้
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

พ.ย.63 – ม.ค.64

รายงานผลการ
ดาเนินการในที่
ประชุมขององค์กร

ทุก 6 เดือน

แบบรายงานถึง
ผู้บังคับบัญชาเป็น
ลาดับชั้น ทุก 6
เดือน

2.การใช้
งบประมาณ

รายงานการใช้
งบประมาณต่างๆ

รายงานทุกเดือน

3.การใช้อานาจ

ทาต่อเนื่องไม่มี
ระยะเวลากาหนด

4.การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

1.ทาบันทึก
ทุกกอง
ข้อความแจ้งทุก
กอง ให้ศึกษาการ
ใช้อานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รวมไปถึง
ผู้บริหาร ในการสั่ง
การ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
2.จัดทาข้อบังคับใน สานักปลัด
การใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ทาแบบบันทึกการ ทุกกอง
ยืมพัสดุ

รายงานผลการ
ดาเนินการในที่
ประชุมขององค์กร
1.รายงานผลการ
ดาเนินการในที่
ประชุมขององค์กร
ประจาเดือน
2.บัญชีเรื่อง
ร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่ใช้อานาจ
โดยมิชอบ

ทาต่อเนื่องไม่มี
ระยะเวลากาหนด

รายงานผล
ประจาเดือน

5.การเปิดเผย
ข้อมูล

ทาคาสั่งมอบ
เจ้าหน้าที่

ตลอดปีงบประมาณ

รายงานผล
ประจาเดือน

กองคลัง

ทุกกอง

พ.ย.63-มี.ค.2564
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