มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
จังหวัดปทุมธานี

คํานํา
จังหวัดปทุมธานี ไดเขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดํา เนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จนถึงปจจุบัน เพื่อนําขอมูลผลการประเมิน ขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงเปนการสรางภาพลักษณเชิงบวกดา นการปองกั น
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑและกรอบแนวทางการประเมินที่กําหนดไวภายใตตัวชี้วัดที่ 10
การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน (o42) และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน (o43) กําหนดใหหนวยงานที่เขารับการประเมินตองกําหนดมาตรการภายใน
เพื่อปองกันการทุจริต โดยทําการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ป พ.ศ. 2562 ในประเด็นที่เปนขอบกพรอง
หรือจุดออนที่จะตองแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น แลวนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติในการกําหนด มาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในจังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในจังหวัดปทุมธานี ใหสอดคลอ งกับนโยบายของรัฐ บาลในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดิ นที่ มี
ธรรมาภิบาล และปองกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในจังหวัดปทุมธานี
*****************************
1. ความเปนมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหทุกหนวยงานในภาครัฐ
เขารวมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) และกําหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบวกดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 2564) ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหมีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ไมนอยกวารอยละ 85 (เปนทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ) และเพื่อเปนการยกระดับการประเมินฯ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน สูการประเมินและดําเนินการในป พ.ศ. 2563
รวมถึงกําหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน และแสดงผล
การดํา เนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดจําแนกประเด็นการประเมินออกเปน 10 ตัวชี้วัด และประเมิน
จาก 3 แหลงขอมูล
1) ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน (IIT) มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด และ
จะตองเปนไปอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปน
ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ
นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานอยา งคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง
การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตาง ๆ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตั วของผูบังคับบัญชาหรือทํา ในสิ่งที่
ไมถูกตอง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
การซื้อขายตําแหนง หรือการเอื้อผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ประเด็นที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพย สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยื มโดยบุคคลภายนอก
หนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุ ญ าตที่ ชั ด เจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงาน
/จะตอง...

-2จะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายใน
ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการของหนวยงานดวย
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของ
ผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกัน
การทุจริตในหนวยงานใหมีป ระสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยา งเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตอง
สรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนว ยงานดวย นอกจากนี้
หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบ
ของฝา ยตรวจสอบ จากทั้ง ภายในและภายนอกหนว ยงาน ไปปรับปรุงการทํา งาน เพื่อปอ งกั นการทุจ ริ ต
2) ประเมินการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) มี 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจา หนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครั ด และจะตองเปนไป
อยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดํา เนินการ/ใหบริการของหนวยงานแก
รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึง
การปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียก
รับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับ
การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก ไมมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน ผ า นช อ งทางที่ ห ลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน
โดยขอมูลที่เผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวล
สงสัยไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํา งาน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับ ปรุงพั ฒนา
หนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากขึ้นอีกดวย
/3)...

-33). ประเมินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน (OIT) โดยประเมินจากการ
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซต.มี.2.ตัวชี้วัด.ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล เพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต
ของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน
ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป
และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรข อ มู ล ในประเด็ น ข า งต น แสดงถึ ง
ความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต การเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน
ใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงการใหความสําคัญตอผล
การประเมินเพื่อนําไปสูการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมี ก ารกํา กั บ ติ ด ตาม
การนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน มี ๓ เครื่องมือ ไดแก
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัว ชี้วัดการใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน
3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เปนแบบวัดที่ใหผู ต อบเลื อ กตอบว า มี ห รื อ ไม มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล พรอมระบุ URL
เพื่อเชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยข อ มู ล และระบุ คํา อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ประกอบคํา ตอบ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากเว็บไซดของหนวยงาน เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
ของหนวยงาน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
คะแนนและระดับผลการประเมิน
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดระดับผลการประเมิน ITA แบงออกเปน 7 ระดับ และกําหนด
เปา หมายในการขับ เคลื่อนดา นคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยภายในป พ.ศ. 2565
หนวยงานภาครัฐจะตองมีการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนนขึ้นไป)
/ระดับ...

-4ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

คะแนน
95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 - 64.99
50.00 - 54.99
0 - 49.99

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
จังหวัดปทุมธานี มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานสรุป
ภาพรวมไดคะแนนเทากับ 92.69 คะแนน ระดับผลการประเมินอยูในระดับ A (ผาน) และจากการจัดอันดับ
ผลคะแนนหนวยงานระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานีอยูล ําดับที่ 5 (TOP 10) ของจํานวน 76 จังหวัด

IIT

EIT
OIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอาํ นาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต

97.81 คะแนน
96.16 คะแนน
96.65 คะแนน
94.75 คะแนน
96.74 คะแนน
82.39 คะแนน
81.32 คะแนน
78.94 คะแนน
97.50 คะแนน
100 คะแนน

กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของจังหวัดปทุมธานี ป 2562

การ

/การคํานวณ...

-5การคํานวณคะแนนถวงน้ําหนักการประเมิน ITA ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
IIT
EIT
OIT

น้ําหนัก
30
30
40
คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ยที่ไดรับ
96.42
80.88
98.75

คะแนนถวงน้ําหนัก
28.93
24.26
39.50
92.69

3. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุของผูประเมิน
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) การใช ท รั พ ยากรของราชการ
หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใช
เปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน
2) แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) การปรับปรุงการทํางาน หนวยงาน
ตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การใหบริการ
โดยใชระบบ IT จะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การเปดเผยขอมูล หนวยงานตองจัดทํา
เว็ บ ไซต องค ก ร โดยตอ งนํ า ขอ มูล ตา งๆ ลงให ครบถ ว น เช น ขอ มู ลพื้ น ฐานขององค ก ร แผนดํ า เนิ น งาน
งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะตองมีการตรวจสอบและตออายุเว็ บไซตใหทันกํ าหนดเวลา
พรอมที่จะเผยแพรขอ มูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทําชองทาง E-SERVICE ใหแกผูรับบริการ สามารถ
ขอรับบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็ปไซตได
4. การวิเคราะหผลการประเมิน
การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ป 2562 จะนําผลการประเมินจาก 3 แหลงขอมูล คือ
(1) การตอบคําถามแบบประเมินการรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน (IIT) (2) การตอบคําถามแบบประเมิน
การรับรูของผูมสี วนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน (EIT) และ (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ที่มีผลคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ซึ่งถือวาเปนจุดออนที่หนวยงานจะตองปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อกําหนด
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของจังหวัดปทุมธานี และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรายงานผล
ตารางที่ 1 ผลการตอบคําถามจากแบบประเมินการรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน (IIT)
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน)
I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอ
ที่รูจักเปนการสวนตัวเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร

คะแนน
ที่ได
96.24
95.63
96.76
/I4…

-6คะแนน
ที่ได
I4 บุคลกรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 99.40
การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงาน
99.40
ของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม
I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
99.40
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม
I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
92.86
I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
95.15
I9 หนวยงานของทาน ใชจา ยงบประมาณเพื่อประโยชนสว นตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
98.80
I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุ
98.60
อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้
97.22
มากนอยเพียงใด
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
94.33
ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
93.87
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากนอยเพียงใด
93.08
I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุน
95.26
การศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 98.41
I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 99.80
มากนอยเพียงใด
I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
99.47
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปให 99.01
กลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน
88.87
มีความสะดวก มากนอยเพียงใด
I21 กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน
93.46
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาต
99.01
อยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง
92.68
มากนอยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน)

/I24...

-7ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน)
I24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน
ไมใหมีการนําไปใชประโยชนสว นตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด
I26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม
I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด
I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
I29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด
I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอ
ประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร

คะแนน
ที่ได
95.46
97.03
99.10
96.23
95.70
97.43
94.96

ตารางที่ 2 ผลการตอบคําถามจากแบบประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน (EIT)
คะแนน
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน)
ที่ได
E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามขั้นตอนและระยะเวลา 79.40
ที่กําหนดมากนอยเพียงใด
E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยาง
79.58
เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด
E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
79.03
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด
E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผา นมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทา นติดตอรองขอใหจายหรือ 96.15
ใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
E5 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
77.77
เปนหลัก มากนอยเพียงใด
E6 การเผยแพรขอ มูลของหนวยงานที่ทา นติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
73.23
E7 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 77.23
มากนอยเพียงใด
E8 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให 90.11
บริการ หรือไม
E9 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน 75.40
ไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
E10 หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 90.66
หรือไม
/E11...

-8คะแนน
ที่ได
E11 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดี 74.84
ขึ้นมากนอยเพียงใด
E12 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น
76.12
มากนอยเพียงใด
E13 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความ 94.51
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
E14 หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสว นเสีย เขาไปมี 73.54
สวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอยเพียงใด
E15 หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น 75.70
มากนอยเพียงใด
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน)

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)
ประเด็นการประเมิน OIT (การเปดเผยขอมูลสาธารณะ)
O1-O9 ขอมูลพื้นฐาน
O10-O17 การบริหารงาน
O18-O24 การบริหารเงินงบประมาณ
O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29-O33 การสงเสริมความโปรงใส
O34-O41 การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
O42-O48 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

คะแนน
ที่ได
100
98.75
100
100
100
100
100

จากผลการประเมินขางตนมีผลการประเมินที่ไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ซึ่งจะเปน
ในสวนของ EIT จากขอคําถาม E1-E15 จํานวน 15 ขอ จากคําตอบของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มา
ติดต อหรือประสานงาน มีจํา นวน 11 ขอ เกี่ยวของในประเด็นคุณ ภาพการดําเนินงาน ประสิ ทธิ ภาพ
การสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน

/5.แนวทาง...

-95. แนวทางปฏิบัติเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
โดยการนําผลการประเมิน EIT ที่มีผลการประเมินต่ํากวา 85 คะแนน ซึ่งมีจํานวน 11 ขอ
และขอเสนอแนะการประเมิน IIT และ OIT มาวิเคราะหจัดหมวดหมูแบงออกเปนจุดออนดานตาง ๆ ที่จังหวัด
ปทุมธานีควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
มากนอยเพียงใด

คุณภาพการ
ดําเนินงาน

เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนด
มากนอยเพียงใด
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทาน
ติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน
กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน
มากนอยเพียงใด
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
ใหขอ มูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/
ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย
เพียงใด
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการ
ดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
มากนอยเพียงใด

คะแนน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ป 2562
88.87 1) สรางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใชทรัพยสินของราชการ
2) มีขั้นตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมที่ถูกตอง
3) สรางมาตรการการกํากับดูแล
และตรวจสอบการใช ทรัพยสิน
ของทางราชการ
79.40 1) มีคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2) มีคูมือหรือมาตรฐานการ
ใหบริการ
79.58

79.03

77.77

/ประสิทธิภาพ...

- 10 คะแนน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ป 2562
ประสิทธิภาพใน การเผยแพรขอ มูลของหนวยงานที่ทาน 73.23 1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลตาม
การสื่อสาร
ติดตอ มีลักษณะเขาถึงงาย ไมซับซอน
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร และมีการ
มีชองทางหลากหลาย มากนอยเพียงใด
รายงานผลเปนประจําทุกเดือน
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพร
77.23 2) กําหนดมาตรการเผยแพรขอมูล
ตอสาธารณะ โดยจะตองเปน
ผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร
แนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน
รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและ 75.40 การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และ
สวนงาน/เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับ
ตอบคําถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย
การเผยแพร ขอมูลตอสาธารณะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน
เพื่อเผยแพรขอมูลทาง website
มากนอยเพียงใด
3) แสดงชองทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได
และหนวยงานสามารถใหคาํ ตอบ
กับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปน
การสื่อสารได 2 ทาง เชน web
board, กลองขอความถาม-ตอบ
การปรับปรุง
เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ
74.84 1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ
ระบบการทํางาน มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง 76.12 ดําเนินงาน /การใหบริการ ของ
หนวยงาน
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/
2) ปรับปรุงการบริการใหเกิด
การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด
หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสให
73.54 ความโปรงใส มีวิธีการและ
ขัน้ ตอนการที่กําหนด
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสว นได
3) มีมาตรการลดขั้นตอนในการ
สวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ใหบริการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให
4) มีการจัดทําชองทาง E-Service
บริการของหนวยงานไดดีขึ้น มากนอย
ใหแกผูรบั บริการ
เพียงใด
หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง 75.70
การดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมี
ความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัด

ประเด็นการประเมิน

/6.การ...

- 11 6. การกําหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในจังหวัดปทุมธานี
มาตรการ/แนวปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพยสินของราชการ

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพยสินของราชการ
- แจงเวียนใหทุกสวนราชการสังกัด
ราชการบริหารสวนภูมิภาคถือปฏิบัติ
และเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตจังหวัด
เพื่อบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
- แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน
- แจงเวียนประชาสัมพันธแนวทางการ
ปองกันผลประโยชนทบั ซอน
- มีการใหบริการ ณ จุดเดียว (one stop
service)
- กําหนดชองทางการรับฟงความคิดเห็น
เพื่อใหประชาชนมีสว นรวมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ทางเว็บไซตจังหวัด
-มีกลองรับฟงความคิดเห็นและชองทาง
เสนอแนะการใหบริการในรูปแบบตางๆ
ณ จุดใหบริการ
มีชองทางการใหบริการ E-service

แนวทางการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
มาตรการลดขั้นตอน
ในการใหบริการ

การใหบริการ
E-service
คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในจังหวัด
ปทุมธานี
คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ
มาตรการในการ
เผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซต
ของหนวยงานภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
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มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในจังหวัดปทุมธานี
มีคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
- มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
- แจงเวียนประชาสัมพันธมาตรการในการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
/มาตรการ...

- 12 มาตรการ/แนวปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

มาตรการกลไกในการ
ใหภาคประชาชน
หรือ ผูมสี วนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี

- มาตรการกลไกในการใหภาคประชาชน
หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี
- แจงเวียนประชาสัมพันธมาตรการกลไก
ในการใหภาคประชาชนหรือ ผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
มีกลองขอความถาม-ตอบที่หนาเว็บไซต

ชองทางที่ผูรับบริการ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถสอบถาม
ขอมูลหรือขอกังวล
สงสัย และหนวยงาน
สามารถตอบขอ
สอบถามหรือสื่อสาร
โตตอบกันได

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สวนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค



การกํากับ
ติดตาม
สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามมาตรการฯ

