มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
จังหวัดปทุมธานี

คานา
จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จนถึงปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประเมินที่กาหนดไว้ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o42) และการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o43) กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินต้องกาหนดมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต โดยทาการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในการกาหนด มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในจังหวัดปทุมธานี ให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่ งเสริมการบริห ารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในจังหวัดปทุมธานี
*****************************
1. ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ทุกหน่ว ยงานในภาครัฐ
เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยกาหนดเป้ าหมายตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เป็นทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ) และเพื่อเป็นการยกระดับการประเมินฯ จึงจาเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สู่การประเมินและดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2565 รวมถึงกาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และแสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สานักงาน ป.ป.ช. ได้จาแนกประเด็นการประเมินออกเป็น 10 ตัวชี้วัด และประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล
1) ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้ จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขาย
ตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรม
ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุ ญ าตที่ ชั ด เจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้อง...

-2จะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสาคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่ วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้
หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่ว ยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้ องกันการทุจริ ต
2) ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่
รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่ จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
3)...

-33). ประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (OIT) โดยประเมินจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.มี.2.ตัวชี้วัด.ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ในประเด็ น ข้ า งต้ น แสดงถึ ง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต การเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผล
การประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี ก ารกากั บ ติ ด ตาม
การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคาตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ ต อบเลื อ กตอบว่ า มี ห รื อ ไม่ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล พร้อมระบุ URL
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ ของการเปิดเผยข้ อ มู ล และระบุ คาอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ประกอบคาตอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซด์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
คะแนนและระดับผลการประเมิน
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 7 ระดับ และกาหนด
เป้าหมายในการขับเคลื่อนด้ านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในปี พ.ศ. 2565
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (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. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
จังหวัดปทุมธานี มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสรุป
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 94.64 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (ผ่าน)

IIT

EIT
OIT

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
95.59 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
91.28 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
92.35 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ
89.24 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.99 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
90.74 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
92.20 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
87.20 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
100.00 คะแนน

กราฟใยแมงมุมแสดงผลการประเมิน ITA ของจังหวัดปทุมธานี ปี 2564

การคานวณ...

-5การคานวณคะแนนถ่วงน้าหนักการประเมิน ITA ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
IIT
EIT
OIT

น้าหนัก
30
30
40
คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ
92.09
90.05
100.00

คะแนนถ่วงน้าหนัก
27.63
27.01
40.00
94.64

3. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน
แบบวัด ความรู้ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายนอก (EIT) ข้อมูล รายชื่อ มีค วามเป็น ตัว แทนที่ดี
และมีรายชื่อเพียงพอต่อการเก็บข้อมูล
แบบตรวจการเปิด เผยข้อ มูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) หน่วยงานมีการดาเนินการเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดดีอยู่แล้ว อาจทาเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงหรือให้คาปรึกษา กับหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่ยังคง
ไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด
4. การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564 จะนาผลการประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ
(1) การตอบคาถามแบบประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT) (2) การตอบคาถามแบบประเมิน
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT) และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ที่มีผลคะแนนต่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อกาหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดปทุมธานี และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล
ตารางที่ 1 ผลการตอบคาถามจากแบบประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (IIT)
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่

คะแนน
ที่ได้
91.83
91.52
91.52
99.63
99.50

I6…

-6ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด

คะแนน
ที่ได้
99.50
80.51
92.20
97.17
97.29
94.27
86.24
88.70
87.46
86.96
96.18
98.39
96.38
98.15
80.28
86.83
98.52
83.99
87.69
94.48
I26...

-7ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร

คะแนน
ที่ได้
96.84
90.53
91.59
89.55
88.93

ตารางที่ 2 ผลการตอบคาถามจากแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT)
คะแนน
ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)
ที่ได้
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
88.87
มากน้อยเพียงใด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ
88.57
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
90.87
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือ 100.00
ให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
85.39
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
88.20
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 88.05
มากน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/
98.73
การให้บริการ หรือไม่
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน 87.63
ได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 98.41
หรือไม่
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดี 85.20
ขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12...

-8ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)

คะแนน
ที่ได้
88.15

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
99.05
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี 78.12
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 85.50
มากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)
O1-O9 ข้อมูลพื้นฐาน
O10-O17 การบริหารงาน
O18-O24 การบริหารเงินงบประมาณ
O25-O28 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29-O33 การส่งเสริมความโปร่งใส
O34-O41 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O42-O48 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คะแนน
ที่ได้
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

จากผลการประเมินข้างต้นมีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งจะเป็น
ในส่วนของ IIT จากข้อคาถาม I1 - I30 จานวน 30 ข้อ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน มีจานวน
3 ข้อ เกี่ยวข้องในประเด็นการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของราชการ และในส่วนของ EIT จาก
ข้อคาถาม E1 - E15 จานวน 15 ข้อ จากคาตอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือประสานงาน
มีจานวน 1 ข้อ เกี่ยวข้องในประเด็นการปรับปรุงระบบการทางาน

5.แนวทาง...

-95. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โดยการนาผลการประเมิน IIT และ EIT ที่มีผลการประเมินต่ากว่า 85 คะแนน ซึ่งมีจานวน
รวม 4 ข้อ และข้อเสนอแนะการประเมิน OIT มาวิ เ คราะห์ จั ด หมวดหมู่ แ บ่ ง ออกเป็ น จุ ด อ่ อ นด้ า น ต่าง ๆ
ทีจ่ ังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
การใช้
งบประมาณ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

ประเด็นการประเมิน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด

ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
การปรับปรุง
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ระบบการทางาน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด

คะแนน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ปี 2564
80.51 มีการเผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน
ให้ทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน
และสาธารณะทราบ
80.28 1) สร้างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
2) มีขั้นตอนการขออนุญาตการ
ขอยืมที่ถูกต้อง
83.99 3) สร้างมาตรการการกากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน
ของทางราชการ
78.12

1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ของ
หน่วยงาน
2) ปรับปรุงการบริการให้เกิด
ความโปร่งใส มีวิธีการและ
ขั้นตอนการที่กาหนด
3) มีมาตรการลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ
4) มีการจัดทาช่องทาง E-Service
ให้แก่ผู้รับบริการ

การปรับปรุง...

- 10 6. การกาหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี
มาตรการ/แนวปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ
- แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด
เพื่อบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
แนวทางการ
- แนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริม
ดาเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความโปร่งใสในการ
- แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด
จัดซื้อจัดจ้าง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด
เพื่อบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
แนวทางการป้องกัน - แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้บริการ
มีช่องทางการให้บริการ E-service
E-service
มาตรการลดขั้นตอน - มีการให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service)
ในการให้บริการ
- กาหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางเว็บไซต์จังหวัด
-มีกล่องรับฟังความคิดเห็นและช่องทาง
เสนอแนะการให้บริการในรูปแบบต่างๆ
ณ จุดให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐาน
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ในจังหวัด
ปทุมธานี
คู่มือหรือมาตรฐาน
มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การให้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค

การกากับ
ติดตาม
สรุปรายงานผล
การดาเนินงาน
ตามมาตรการฯ

มาตรการ...

- 12 มาตรการ/แนวปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี

- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้บุคคลภายนอกและภายใน
หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน
- มาตรการกลไกในการให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการกลไก
ในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี
มีกล่องข้อความถาม-ตอบที่หน้าเว็บไซต์

มาตรการกลไกในการ
ให้ภาคประชาชน
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
จังหวัดปทุมธานี
ช่องทางที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
และหน่วยงานสามารถ
ตอบข้อสอบถามหรือ
สื่อสารโต้ตอบกันได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค
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