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๑. ควำมเป็นมำ
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต
และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)”
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำ และได้ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรขยำยขอบเขต
และพั ฒนำให้ มี ประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่ งขึ้นตำมล ำดั บ ทั้ งนี้ คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ เมื่ อวั นที่ 23 มกรำคม 2561
เห็นชอบให้หน่วยงำนของหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทำง และเครื่องมือ
กำรประเมินตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช.กำหนด ต่อมำในปี พ.ศ. 2561 สำนักงำน ป.ป.ช. ได้ศึกษำทบทวนรำยละเอียด
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำร
ขั บ เคลื่ อ นกำรประเมิ น อย่ ำ งเป็ น ระบบ ลดภำระของหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ลดกำรใช้ จ่ ำ ยงบปร ะมำณ
และเพิ่มประสิทธิภำพของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำร
ประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรข้อมูล
ได้อย่ำงรวดเร็ว และทำให้กำรดำเนินกำรประเมินสำมำรถทำได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ
กำรประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้นำร่องในกำรประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 และใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ที่ ผ่ ำนมำ และประสบควำมส ำเร็ จเป็ นอย่ ำงมำก โดยเฉพำะกำรมี ส่ วนท ำให้ หน่ วยงำนภำครั ฐ หั นมำ
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนให้ มี คุ ณ ธรรม ทั้ ง กำรบริ ห ำรงำนภำยในหน่ ว ยงำน
และกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มำรับบริกำร ประชำชน และสังคม รวมไปถึง
กระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญต่อข้อมูลต่ำง ๆ ที่จะต้องมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนอีกด้วย
จำกควำมสำคัญของกำรประเมิน ITA ข้ำงต้น ทำให้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 21
กำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้ น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดตั วชี้ วั ด
และค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทโดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐ
ที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กำหนดค่ำเป้ำหมำยในปี พ.ศ. 2563 หน่วยงำนภำครัฐมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 สำหรับกำรประเมิน ITA ในปี 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมินเช่นเดียวกับ
กำรประเมิน ITA ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนำกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงชัดเจน
ในขณะเดียวกัน กำรประเมิน ITA ประจำปี 2563 ได้มีกำรปรับปรุงในรำยละเอียดของระเบียบวิธีกำรประเมินและ
ปฏิทินกำรประเมินเล็กน้อยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของกำรประเมินให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรประเมินมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กำรประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรปรับปรุง แก้ไขระบบกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ และมีผลกำรประเมินที่มำจำกมุมมองของ
ประชำชนอย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนกำรรับรู้และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำธำรณะได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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จำนวน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อำนำจ 4) กำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 10) กำรป้องกันกำรทุจริต
2. ระเบียบวิธีกำรประเมิน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้
1) มีส่วนได้เสียภำยใน หมำยถึงบุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
ในจังหวัดมุกดำหำร ตั้งแต่ระดับผู้บริหำรผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำนไปจนถึงลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง
ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนภำครัฐมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2) ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัท เอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอื่น
ที่เคยมำรับบริกำร หรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคในจังหวัด
มุกดำหำรนับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ
3) เว็บไซต์ หมำยถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงำภำครัฐ (เว็บไซต์จังหวัดมุกดำหำร) ที่ใช้ในกำร
สื่อสำรต่อสำธำรณะ
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
เครื่องมือในกำรประเมินจะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจำกแต่ละแหล่งข้อมูล
ดังนี้
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็น แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในของส่วนรำชกำรประจำจัง หวัดมุกดำหำร โดยเป็นกำรประเมิน
ระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของส่วนรำชกำร และ 5) กำรแก้ไขปัญ หำกำร
ทุจริต ตัวชี้วัดละ 6 ข้อคำถำม
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บ ข้อมูลจำกผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียภำยนอก โดยเป็นกำรประเมิ นระดับกำรรับรู้ ของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย
ภำยนอก ที่มีต่อหน่วยงำนที่ประเมินใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร และ 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ตัวชี้วัดละ 5 ข้อคำถำม
3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมู ลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็ น แบบวัด ที่ให้ผู้ ตอบเลือกตอบ มีหรื อไม่ มีกำรเปิด เผยข้อมูล พร้ อมทั้ง ระบุ URL
เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของกำรเปิดเผยข้อมูลและระบุคำอธิบำยเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำน
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 9) กำรเปิดเผยข้อมูล
จำนวน 5 ประเด็น และตัวชี้วัดที่ 10) กำรป้องกันกำรทุจริต จำนวน 2 ประเด็น บนเว็บไซต์ของจังหวัดมุกดำหำร
www.mukdahan.go.th
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-34. หลักเกณฑ์กำรประเมินผล
4.1 กำรประมวลผลคะแนน
ที่มำของคะแนน
คะแนนข้อคำถำม

แบบ IIT
แบบ EIT
แบบ OIT
คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถำมจำก คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถำมจำก คะแนนของข้อคำถำม
ผู้ตอบทุกคน
ผู้ตอบทุกคน
คะแนนตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถำม คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถำม คะแนนเฉลี่ยของทุก
ในตัวชี้วัด
ในตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ในแบบสำรวจ
ในแบบสำรวจ
ในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
คะแนนรวม
ผลรวมคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงนำหนัก

4.2 คะแนนและระดับผลกำรประเมิน
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

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

3. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส ำนั กงำน ป.ป.ช. แจ้ ง ประกำศ เรื่ อ ง ผลกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยำยน 2563 ในส่วนของจังหวัดมุกดำหำร ดังนี้
2.1. ผลคะแนนแยกตำมหน่วยงำน
ลำดับที่ ประเภท
1
จังหวัด
2 องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด
3 เทศบำลเมือง
4 เทศบำลตำบล
5

หน่วยงำน
คะแนนรวม ระดับ
จังหวัดมุกดำหำร
80.69
B
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
62.06
D
มุกดำหำร
เทศบำลเมืองมุกดำหำร
71.62
C
เทศบำลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร จำนวน 24
แห่ง มีจำนวน 23 แห่ง
เทศบำลตำบลภูวง
88.53
A
องค์กำรบริหำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร
ส่วนตำบล จำนวน 29 แห่ง มีจำนวน 27 แห่ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
95.16
AA
ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
89.62
A
ป่งขำมดงหมู อ.หว้ำนใหญ่

ผลกำรประเมิน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

หมำยเหตุ

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

/10.อันดับคะแนน...

-410 อันดับคะแนนสูงสุด
อันดับ

ชื่อหน่วยงำน

คะแนน

ระดับ

ผลกำรประเมิน

1

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลชะโนดน้อย

95.16

AA

ผ่ำน

2

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลป่งขำมดงหมู

89.62

A

ผ่ำน

3

เทศบำลตำบลภูวง

88.53

A

ผ่ำน

4

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำกอก

84.12

B

ไม่ผ่ำน

5

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำเที่ยง

83.34

B

ไม่ผ่ำน

6

เทศบำลตำบลดงเย็น

82.01

B

ไม่ผ่ำน

7

องค์กำบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค้อ

81.95

B

ไม่ผ่ำน

8

องค์กำบริหำรส่วนตำบลหนองบัว

81.10

B

ไม่ผ่ำน

9

องค์กำบริหำรส่วนตำบลเหล่ำหมี

80.77

B

ไม่ผ่ำน

10

จังหวัดมุกดำหำร

80.69

B

ไม่ผ่ำน

ชื่อหน่วยงำน

คะแนน

ระดับ

ผลกำรประเมิน

1

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนงำม

45.41

F

ไม่ผ่ำน

2

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเหล่ำสร้ำงถ่อ

48.09

F

ไม่ผ่ำน

3

เทศบำลตำบลนิคมคำสร้อย

48.12

F

ไม่ผ่ำน

4

เทศบำลตำบลหนองแคน

49.66

F

ไม่ผ่ำน

5

เทศบำลตำบลร่มเกล้ำ

49.78

F

ไม่ผ่ำน

6

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองเอี่ยน

50.57

E

ไม่ผ่ำน

7

เทศบำลตำบลนำสีนวน

51.62

E

ไม่ผ่ำน

8

องค์กำบริหำรส่วนตำบลนำสะเม็ง

51.65

E

ไม่ผ่ำน

9

องค์กำบริหำรส่วนตำบลหนองแวง

51.87

E

ไม่ผ่ำน

10

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพังแดง

54.00

E

ไม่ผ่ำน

10 อันดับคะแนนต่ำสุด
อันดับ

2.2 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดำหำร
จำแนกตำมตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่
2) คุณภำพกำรดำเนินงำน
3) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
4) กำรใช้อำนำจ

ผลคะแนน
90.89
85.93
85.72
84.63

/ตัวชี้วัด...

-5ตัวชี้วัด
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6) กำรปรับปรุงกำรทำงำน
7) กำรใช้งบประมำณ
8) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
9) กำรป้องกันกำรทุจริต
10) กำรเปิดเผยข้อมูล

ผลคะแนน
83.88
83.62
82.92
80.14
75.00
74.07

ทั้งนี้ คะแนนสูงสุดตัวชี้วัดที่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนน 90.89 และคะแนนต่ำสุด
ตัวชี้วัดที่ 10) กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 74.07
3. วิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
มุกดำหำร
จังหวัดมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมิน ITA จำกข้อเสนอแนะ/
หมำยเหตุ จำกผู้ตรวจประเมินฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกระบบ ITAS ดังนี้
จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด คือ แบบวั ดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ
แบบวัด EIT ซึ่งสะท้ อน คุ ณภำพกำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิ ทธิผล ส่วนแบบวัดที่ มี
คะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ให้มีผลกำรประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวัด IIT เป็นกำรประเมินกำรรั บรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้ จ่ำยงบประมำณและ
ทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำรมีส่วนร่วม ของประชำชน จึง
ควรดำเนินกำรดังนี้ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบในกำร
ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน สร้ำงระบบกำรประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้มำติดต่อรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรได้
โดยง่ำย สะดวกและเป็นไปตำมหลักกำรปกปิดควำมลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมำตรกำรบริหำรงำนบุคคลและ
กำรพิจำรณำให้คุณ ให้โทษ ตำมหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ 2) กำรใช้งบประมำณ จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงสม่ำเสมอ 3) กำร
ใช้อำนำจของผู้บริหำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล จัดทำรำยละเอียดของตำแหน่งงำน (job description) และเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร จัดทำคู่มือและระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร สร้ำงระบบกำรกำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด 5) กำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและพร้อม
ให้บริกำรประชำชนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ โดยจัดทำมำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบ
พฤติกรรมกำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งกำรเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำร
ติดตำมตรวจสอบกำรทำงำนของหน่วยงำนได้โดยง่ำยและสะดวก
/แบบวัด OIT ...

-6แบบวัด OIT เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงำนสู่สำธำรณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และแสดงเจตนำรมณ์ในกำรป้องปรำมกำรทุจริต
โดยมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินกำรดังนี้ 1) กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป
และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ E-Service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้
โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง 2) กำรป้องกันกำร
ทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปีที่ผ่ำน
มำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำร
กำกับติดตำมกำรนำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพ
จำกข้อเสนอแนะ ดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำตำมหัวข้อที่ประเมิน พบว่ำมีตัวชี้วัดที่มีผล
คะแนนต่ำควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ตัว ชี้วัดที่ 2 กำรใช้ง บประมำณ เป็น ตัวชี้วัด ที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ ประเมิ นกำรรั บรู้ของ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับ
กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเอง โดยมีประเด็นที่มี
ผลคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์ 1 ประเด็น ดังนี้
1) หั วข้ อกำรประเมิ น ที่ I7 ท่ำ นรู้ เกี่ ย วกั บแผนกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณประจำปีข อง
หน่วยงำนของท่ำน มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 62.89
2) หัวข้อกำรประเมินที่ I12 หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำนมีส่วนร่วม ในกำร
ตรวจสอบ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น ดังต่อไปนี้ มำกน้อยเพียงใด (1) สอบถำม ได้คะแนน 72.72
(2) ทักท้วง 70.26 ได้คะแนน (3) ร้องเรียน ได้คะแนน 68.15
2. ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร
ภำยใน ในกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอ
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่ ง
หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้ องมีกำรจัดทำ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและ
นำไปปฏิ บัติ รวมไปถึ ง หน่ วยงำนจะต้อ งมี กำรกำกับ ดูแ ลและตรวจสอบกำรใช้ ทรั พ ย์สิ นของรำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย โดยมีประเด็นที่มีผลคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์ 2 ประเด็น ดังนี้
1) หัวข้อกำรประเมินที่ I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 70.48
2) ประเด็นกำรประเมินที่ I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 71.26
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-73. ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำรรับรู้
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกร
ภำยใน ในกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอ
ยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่ ง
หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจำกนี้ หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดทำ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและ
นำไปปฏิ บัติ รวมไปถึ ง หน่ วยงำนจะต้อ งมี กำรกำกับ ดูแ ลและตรวจสอบกำรใช้ ทรั พ ย์สิ นของรำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย โดยมีประเด็นที่มีผลคะแนนต่ำกว่ำเกณฑ์ 2 ประเด็น ดังนี้
1) หัวข้อกำรประเมินที่ I20 ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน มีควำมสะดวก มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 70.48
2) หัวข้อกำรประเมินที่ I23 ท่ำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงำนของท่ำน เกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง มำกน้อยเพียงใด ได้คะแนน 71.26
3) หัวข้อกำรประเมินที่ I24 หน่วยงำนของท่ำน มีกำรกำกับดูแล และตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มำกน้อยเพียงใด ได้
คะแนน 72.02
จำกผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดมุกดำหำร
พบว่ำที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยกำรวิเครำะห์แยกเป็นประเด็น ดังนี้
ผลคะแนนจำกแบบวัด IIT
ประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
1. กำรใช้งบประมำณ
-กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ของหน่วยงำน และกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกร
ในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ กำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ตำมประเด็น ดังต่อไปนี้ กำร
สอบถำม กำรทักท้วง กำรร้องเรียน
2. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
-ขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน และแนว
ปฏิบัติของหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรที่ถูกต้อง

กำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อ จัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ รวมถึงกระบวนกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณโดยเปิดเผยและพร้อม
รับกำรตรวจสอบจำก ทุกภำคส่วน
ตลอดจนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำ
หัวหน้ำส่วน
รำชกำรประจำ
จังหวัดทุกส่วน
รำชกำร

ส่วนรำชกำรต้องจัดทำคู่มือและระเบียบกำร หัวหน้ำส่วน
ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร สร้ำงระบบกำร
รำชกำร
กำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรยืม ประจำจังหวัด
คืน และกำรลงโทษอย่ำงเคร่งครัด
ทุกส่วนรำชกำร

จำกผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดำหำรได้ทำ
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ ในประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำรเพิ่มค่ำคะแนนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สูงขึ้น โดยนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินไปดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป
/ผลคะแนนจำกแบบวัด ...

-8ผลคะแนนจำกแบบวัด OIT
ประเด็นทีเ่ ป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
1. กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่ำง ๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)
ได้คะแนน 74.07 (คะแนนต่ำสุด)

2. กำรป้องกันกำรทุจริต
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนเพื่อเปิดเผยกำรดำเนินกำร
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบ ใน 2 ประเด็น กำรดำเนินกำรเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต และมำตรกำรภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 75.00
3. เว็บไซต์ของหน่วยงำน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำน ไม่ได้ปรับปรุง
และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ขำด
บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน

กำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำร
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป
และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ E-Service โดยต้อง
เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึง
และสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้
ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนโดยตรง

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำน
จังหวัด
มุกดำหำร

จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน
สำนักงำน
ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
จังหวัด
ของปีที่ผ่ำนมำเพื่อกำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง มุกดำหำร
และพัฒนำ จำกนั้นจัดทำแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรภำยในและให้มีกำรกำกับติดตำมกำร
นำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
ต้องมี กำรพัฒนำทั กษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำร
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำรติดต่อสื่อสำร
ผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

สำนักงำน
จังหวัด
มุกดำหำร

4. กำรจัดทำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยจะมีกำรกำชับให้ส่วน
รำชกำรดำเนินกำรประกำศมำตรกำรภำยในเพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตจังหวัดมุกดำหำร
และกำรประชุ มขั บเคลื่ อนกำรส่ งเสริมควำมโปร่ งใสและป้ องกั นกำรทุ จริ ต ในส่ ว นรำชกำร โดยมี แ นวทำง
กำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปีของหน่วยงำนโดยแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของส่วนรำชกำร
2. ส่ วนรำชกำรต้ อ งจั ดให้มี คู่ มือ รวมทั้ ง แผนผั ง แสดงขั้น ตอนกำรขออนุ ญ ำตยื ม -คื น
ทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่ชัดเจนและแจ้งให้บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนทรำบและ
ถือปฏิบัติ
3. ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง
4. ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่ยึดหลักธรรมำภิบำล และจัดกิจกรรม
/ที่แสดงถึงกำร…

-9ที่ แ สดงถึ ง กำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงำน และน ำขึ้ น เว็ บ ไซต์ ข องส่ ว นรำชกำร
เพื่อประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในส่วนรำชกำรและประชำชนรับทรำบ
5. ส่วนรำชกำรต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์
ของหน่ วยงำนในกำรปรั บปรุ งระบบให้ ทั นสมั ยและมี กำรติ ดต่ อสื่ อสำรผ่ ำนเว็ บไซต์ ไ ด้ อย่ ำงรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำร ต้องร่วมกันดำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนสู่ ปฏิบัติ และรำยงำนผลกำร
ปฏิ บัติ ให้ จั งหวัดทรำบในรอบ 6 เดือ น และรอบ 12 เดื อ น เพื่ อ รวบรวมรำยงำนคณะอนุ ก รรมกำรกำร
ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดมุกดำหำรเพื่อทรำบต่อไป
---------------------------

