รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดภูเก็ต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล

คำนำ
การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีเจตนารมณ์มุ่ง หวังให้หน่วยงานของรัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูลผลการประเมินรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห้ฯถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้ง สะท้อนถึง ความตั้งใจของหน่ว ยงานในการยกระดับมาตรการดาเนิน งานตามหลัก ธรรมาภิบ าล ( Good
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3)
การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ (5) การแก้ไ ขปัญ หาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดย
ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ผลการประเมินครั้ง นี้จะช่วยสนับสนุน ส่ง เสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดภูเก็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลต่อไป

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนจังหวัดภูเก็ต

1

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

....................................
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมจังหวัดภูเก็ต
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.48 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับ A อยู่ในอันดับที่
34 ของจานวน 76 จังหวัด โดยจาแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

แบบ
IIT
คะแนนเฉลี่ย 91.01

นาหนัก
30

ตัวชีวัด

คะแนน
การปฏิบัติหน้าที่
94.87
การใช้งบประมาณ
88.85
การใช้อานาจ
91.73
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
89.05
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
90.57
EIT
30
คุณภาพการดาเนินงาน
88.86
คะแนนเฉลี่ย 87.25
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
88.05
การปรับปรุงการทางาน
84.83
OIT
40
การเปิดเผยข้อมูล
100.00
คะแนนเฉลี่ย 100
การป้องกันการทุจริต
100.00
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 91.01 จาแนกตามข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนร้อยละ 94.87
น้อยที่สุด/
มากที่สุด
หัวข้อการประเมิน
น้อย
มาก
คะแนน
ไม่มีเลย

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
2.30%
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.92%

0.57%
1.34%

18.39% 78.74%
19.92% 76.82%

91.25
90.61

2

หัวข้อการประเมิน
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร
- มุ่งผลสาเร็จของงาน
- ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาด
เกิดจากตนเอง
หัวข้อการประเมิน
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก
รับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
i5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตาม
ขนมธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
หน่วยงานของท่านมีการรับสิ่งดังต่อไปนี้
นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่ง
ดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี
การตอบแทนในอนาคต หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

1.53%

3.07%

20.31% 75.10%

89.71

0.00%
1.53%
0.77%

0.77%
2.49%
2.49%

19.73% 79.50%
22.41% 73.56%
22.41% 74.33%

92.98
89.40
90.17

มี

ไม่มี

คะแนน

0.57%
0.57%
1.15%

99.43%
99.43%
98.85%

99.43
99.43
98.85

0.57%
0.77%
1.53%

99.43%
99.23%
98.47%

99.43
99.23
98.47

0.38%
0.19%
1.15%

99.62%
99.81%
98.85%

99.62
99.81
98.85
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ตัวชีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนร้อยละ 88.85
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
ไม่มีเลย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
โดยคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
- คุ้มค่า
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้ง่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด

5.17%

15.71%

22.61% 56.51%

76.84

0.38%
0.77%

2.49%
2.11%

19.54% 77.59%
19.54% 77.59%

91.50
91.37

90.23% 6.70%

1.53%

1.53%

94.18

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ
มากน้อยเพียงใด
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ในลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
- สอบถาม
- ทักท้วง
- ร้องเรียน

92.34% 5.75%

0.96%

0.96%

96.50

2.68% 1.72%
85.25% 6.13%

14.56% 81.03%
3.07% 5.56%

91.36
90.37

5.36%
5.56%
6.90%

20.69% 67.43%
20.69% 65.90%
18.97% 65.33%

83.44
82.35
80.94

มากที่สุด

คะแนน

27.59% 69.92%

89.10

6.51%
7.85%
8.81%

ตัวชีวัดที่ 3 การใช้อานาจ คะแนนร้อยละ 91.73
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
ไม่มีเลย

i13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงาน
แก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

0.38%

2.11%

มาก

4

หัวข้อการประเมิน
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงาน
มากน้อยเพียงใด
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด
i16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้
ท่านทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
มากน้อยเพียงใด
i17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้
ท่านทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต มากน้อยเพียงใด
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
ท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
- มีการซื้อขายตาแหน่ง
- เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

น้อย

มาก

คะแนน

0.77%

5.75%

27.59% 65.90%

86.28

1.15%

6.32%

24.90% 67.62%

86.40

90.23% 7.85%

1.15%

0.77%

95.87

94.83% 3.45%

0.77%

0.96%

97.39

87.16% 9.77%
93.87% 4.98%
87.74% 8.62%

2.30%
0.77%
1.92%

0.77%
0.38%
1.72%

94.47
97.46
94.15

ตัวชีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนร้อยละ 89.05
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
มาก
ไม่มีเลย

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
i21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
i22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ
นาทรัพย์สอนของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

มากที่สุด

90.80% 7.85%

0.77%

5.36%

8.62%

23.95% 62.07%

80.96

2.11%

2.68%

21.84% 73.37%

88.89

1.72%

93.93

91.95% 2.11%

0.57%

คะแนน

4.21%

96.32
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หัวข้อการประเมิน

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน 1.34%
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและ 1.72%
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

คะแนน

7.09%

25.86% 65.71%

85.38

3.26%

22.03% 72.99%

88.82

น้อย

มาก

ตัวชีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 90.57
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
มาก

มากที่สุด

คะแนน

17.24% 81.42%

93.41

ไม่มีเลย

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ 0.00%
ความสาคัญกับการต่อต้านทุจริต มากน้อย
เพียงใด
หัวข้อการประเมิน
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้หรือไม่
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
หัวข้อการประเมิน
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน
ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้องเพียงใด
- เฝ้าระวังการทุจริต
- ตรวจสอบการทุจริต
- ลงโทษทางวินัย

มี

1.34%

ไม่มี

คะแนน

93.87% 6.13%

93.87

91.57% 8.43%

91.57

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

2.49%

3.07%

18.58% 75.86%

89.32

0.77%
0.96%
1.72%

2.87%
3.45%
3.45%

20.31% 76.05%
19.16% 76.44%
18.77% 76.05%

90.61
90.41
89.77
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หัวข้อการประเมิน
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่อยงานไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อย
เพียงใด
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
- มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

น้อย

มาก

มากที่สุด

คะแนน

0.38%

2.68%

22.41% 74.52%

90.42

0.57%

4.98%

24.90% 69.54%

87.87

0.77%
0.77%

5.75%
4.60%

24.90% 68.58%
25.29% 69.35%

87.16
87.81

1.72%

6.70%

22.99% 68.58%

86.20

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.25
จาแนกตามข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชีวัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน คะแนนร้อยละ 88.86
น้อยที่สุด/
มากที่สุด
หัวข้อการประเมิน
น้อย
มาก

คะแนน

ไม่มีเลย

e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้องเพียงใด
- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ
คนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่
ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

1.05%
0.92%
0.00%

0.79%
2.37%
0.92%

32.76% 65.39%
30.66% 66.05%
41.05% 58.03%

87.61
87.38
85.84

0.66%

1.18%

42.89% 55.26%

84.39
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หัวข้อการประเมิน
มี
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้
จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
หรือไม่
- เงิน
0.66%
- ทรัพย์สิน
0.39%
- ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ 0.66%
เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หัวข้อการประเมิน
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

0.26%

ไม่มี

99.34%
99.61%
99.34%
น้อย
0.53%

คะแนน

99.34
99.61
99.34
มากที่สุด

คะแนน

37.11% 62.11%

87.14

มาก

ตัวชีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนร้อยละ 88.05
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
มาก
ไม่มีเลย

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางหลากหลาย

มากที่สุด

คะแนน

1.32%
1.18%

2.11%
3.29%

28.82% 67.76%
30.00% 65.53%

87.76
86.71

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

0.00%

3.82%

43.55% 52.63%

83.07

หัวข้อการประเมิน
e8 หน่วยงานที่ท่าติดต่อ มีช่องทางรับฟัง
คาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน/การให้บริการหรือไม่

มี
ไม่มี
94.08% 5.92%

คะแนน
94.08
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หัวข้อการประเมิน
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

0.00%

น้อย
2.24%

หัวข้อการประเมิน
มี
ไม่มี
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทาง
91.97% 8.03%
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หรือไม่

ตัวชีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน คะแนนร้อยละ 84.83
น้อยที่สุด/
หัวข้อการประเมิน
น้อย
ไม่มีเลย

มากที่สุด

คะแนน

44.34% 53.42%

83.87

มาก

คะแนน
91.97

มาก

มากที่สุด

คะแนน

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

0.13%

1.45%

52.37% 46.05%

81.62

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

0.00%

1.84%

48.42% 49.74%

82.79

หัวข้อการประเมิน
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานการ
ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่

มี
ไม่มี
97.24% 2.76%

หัวข้อการประเมิน

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
1.32%
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้นมากน้อยเพียงใด

น้อย
5.79%

คะแนน
97.24

มากที่สุด

คะแนน

46.32% 46.58%

79.52

มาก
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หัวข้อการประเมิน
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
การดาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด/
ไม่มีเลย

0.79%

น้อย
1.58%

มากที่สุด

คะแนน

45.92% 51.71%

83.00

มาก

ตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 100
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืนฐาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพืนฐาน
01 โครงสร้าง
ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น
สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
และรองผู้บริหารสูงสุด
03 อานาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจ
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
แผนพัฒนาหน่วยงาน
หน่วยงาน ซึง่ มีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
เป็นต้น
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
08 Q&A
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้
โดนจะต้องเป็นช่องทาง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คะแนน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00
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ข้อ
09

ข้อมูล
Social Network

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แผนดาเนินงาน
010 แผนดาเนินงานประจาปี
ข้อมูลแผนดาเนินงานประจาปีของหน่วยงานพร้อม
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
011 รายงานการกากับติดตามการ ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปีรอบ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานประจาปี
6 เดือน
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
012 รายงานผลการดาเนินงาน
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
ประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน
013 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตาม
ให้บริการ
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนดพร้อมรายละเอียด
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2562
016 รายงานผลการสารวจ
ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ความพึงพอใจการให้บริการ ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี 2562
017 E-Service
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนดโดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หมายเหตุ

คะแนน
100.00

คะแนน
100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
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*การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
**สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อม
ประจาปี
รายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
019 รายงานการกากับติดตามการ ข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
020 รายงานผลการใช้จ่าย
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้
งบประมาณประจาปี
จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562
การจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
แผนการจัดหาพัสดุ
หน่วยงานจะต้องดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้
การจัดหาพัสดุรายเดือน
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
หรือจัดหาพัสดุประจาปี
ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

คะแนน
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
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ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากร นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับ
บุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ
026 การดาเนินการตามนโยบาย หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน
การสรรหา คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานการพัฒนาบุคลากร (การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
027 หลักเกณฑ์การบริหารและ
หน่วยงานมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกาลังใจ
028 รายงานผลการบริหารและ
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทาเป็นรายงานผล
ประจาปี
การดาเนินงานประจาปี

คะแนน
100.00

100.00

100.00

100.00

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
คะแนน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ
100.00
ร้องเรียน การทุจริต
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ส่วนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100.00
การทุจริต
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
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ข้อ
031

ข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจาปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
คะแนน
สรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 100.00
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100.00
สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 100.00
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ตัวชีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 100
ตัวชีวัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การแสดงเจตนารมณ์หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
โปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
การทุจริตประจาปี
ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

คะแนน
100.00

100.00

100.00
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ข้อ
037

ข้อมูล
การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจาปี
040
041

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
คะแนน
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
100.00
ความเสี่ยงของการดาเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 100.00
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2563
รายงานการกากับติดตามการ ข้อมูลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผน
ดาเนินการป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้
ประจาปี รอบ 6 เดือน
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดาเนินการ
ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการ
ป้องกันการทุจริตประจาปี
ทุจริตประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2561

100.00
100.00
100.00

ตัวชีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพือ่ ป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
คะแนน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน 100.00
สาธารณะ
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน 100.00
เสียมีส่วนร่วม
วิธีการ และส่วนร่วม/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
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1.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
จากผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครั ฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้
1. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
1.1 การปรับปรุงการทางาน
คะแนนร้อยละ 84.83
1.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คะแนนร้อยละ 88.05
1.3 การใช้งบประมาณ
คะแนนร้อยละ 88.85
1.4 คุณภาพการดาเนินงาน
คะแนนร้อยละ 88.86
1.5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คะแนนร้อยละ 89.05
1.6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คะแนนร้อยละ 90.57
1.7 การใช้อานาจ
คะแนนร้อยละ 91.73
1.8 การปฏิบัติหน้าที่
คะแนนร้อยละ 94.87
2. ประเด็นที่จะต้องรักษามาตรฐาน
2.1 การเปิดเผยข้อมูล
คะแนนร้อยละ 100
2.2 การป้องกันการทุจริต
คะแนนร้อยละ 100
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ถึงระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากรไม่เข้าใจนโยบายของผู้บริหารจังหวัด ในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ความซื่อสั ตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่ อถือได้ของระบบสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้
ตัวชีวัดผลการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1.การปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงานต้องเปิด โอกาสให้ ผู้รับ บริก าร ผู้มาติดต่ อ
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ นงาน/การให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
2.การใช้งบประมาณ
หน่วยงานต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ข อง
หน่วยงานของท่านมากขึ้น
ตัวชีวัดผลการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
3.การใช้อานาจ
หน่ วยงานต้ องเพิ่ม มาตรการชี้ แ จงและตอบค าถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับดาเนินงาน
ให้ชัดเจนมากขึ้น
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4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต

หน่วยงานต้องเพิ่มการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญ าตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
หน่วยงานต้องสร้างวัฒนธรรมการทางานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวม มีจิ ตสาธารณะและพร้ อมให้บริการ
ประชาชนอย่ า งเต็ มก าลั ง ความสามารถ โดยจั ดท า
มาตรการการป้ องกั นและมีระบบการติ ดตามตรวจสอบ
พฤติ กรรมการทุ จริ ตอย่ างชั ดเจนและเปิ ดเผย รวมทั้ ง
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตาม ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้
โดยง่ายและสะดวก

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
6.คุณภาพการดาเนินงาน
หน่วยงานต้องเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
หน่ วยงานต้องส่ งเสริมและเปิ ดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้เสี ย
ภายนอกมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เพิ่มโอกาสให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
8.การปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานต้องเพิ่มการปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอน
การดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
ตัวชีวัดผลการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
9.การเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานต้องส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
10.การป้องกันการทุจริต
หน่วยงานต้องปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
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2.แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจังหวัด เผยแพร่ข้อมูล
การด าเนิ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน และเว็ บ ไซต์ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
https://www.phuket.go.th และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ รวมทั้ ง
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ด้านการใช้งบประมาณ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจังหวัด เปิดโอกาส
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธาณชนรับทราบอย่างชัดเจน มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3. ด้านการใช้อานาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบายการต่อต้านการ
รับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) ไม่ถามนาถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด
(2) ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
(3) ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการเรียกรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(4) กรณี จ าเป็ น ต้ อ งให้ ต้ อ งรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา หรื อ ตามปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิ ตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่
ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท หากเกิน 3,000 บาท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดต่ากว่าความเป็นจริง
4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัง หวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจา
จังหวัดจัดทาผังขั้นตอนหรือคู่มือการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีความ
สะดวกและชัดเจนมากขึ้น และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต จังหวัดภูเก็ตได้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งส่วนราชการประจาจังหวัดให้ตรวจสอบข้อมูลช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของหน่วยงาน เพื่อนามาปรับปรุงข้อมูลช่องทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตจังหวัดภูเก็ตให้
ครอบคลุมส่วนราชการประจาจังหวัดภูเก็ตทุกส่วน และ จะได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ตต่อไป
5.2 ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดภู เ ก็ต ได้ป ระกาศจั ง หวั ดภู เ ก็ต เรื่ องประกาศเจตจานงสุ จ ริต ในการ
บริหารงาน และได้แจ้งส่วนราชการทุกส่วน อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ
5.3 จังหวัดได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติ มิชอบจังหวัดภูเก็ต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
6. ด้านคุณภาพการดาเนินงาน จัง หวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจัง หวัด นา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุง
คุณภาพการดาเนินงานและพัฒนาการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดียิ่งขึ้น
7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการประจาจังหวัด กาหนด
ผู้รับผิดชอบจัดทาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีผลต่อการพัฒนาและดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
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8. ด้านการปรับปรุ งการทางาน จัง หวัดภู เก็ตได้กาหนดแนวทางให้ส่ว นราชการประจาจัง หวั ด
ดาเนินการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง การทางาน
ของหน่ วยงาน และจั ด ท าผั งขั้ น ตอนการให้ บ ริ การที่ ชั ด เจน โดยเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น
และมีช่องทางหลากหลาย ตลอดจนเห็นความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล จังหวัดภูเก็ต ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการให้สาธารณชน
ได้รับทราบทางเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต https://www.phuket.go.th ให้เป็นปัจจุบัน
10. ด้านการป้องกันการทุจริต จังหวัดภูเก็ตได้จัดทาประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน โดยจังหวัดภูเก็ตได้
กาหนดให้ ทุ ก ส่ว นราชการประจ าจัง หวั ด ปฏิ บั ติ ตามมาตรการการเปิด โอกาสให้ ภาคประชาชนหรื อ ผู้ มีส่ ว นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน
การทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ โดยก าหนดผู้ รับ ผิด ชอบหรือ ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อง ขั้ นตอนหรื อวิ ธี การปฏิบั ติก ารปฏิ บั ติ
แนวทางกากับติดตามและการรายงานผลดาเนินการให้จังหวัดภูเก็ตทราบ
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดภูเก็ตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากแนวทาง/มาตรการขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จัง หวั ดภู เก็ต จึ งได้จั ดท าประกาศจัง หวั ดภูเ ก็ต เรื่อ ง มาตรการการเปิด โอกาสให้ ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการงานของหน่วยงาน และประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการรับสินบน ดังนี้
มาตรการ/
วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
การติดตามผล
แนวทาง
ดาเนินการ
1.มาตรการการ 1. ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงาน ส่ ว นราชการ วันที่ 1 ตุลาคม ร า ย ง า น ผ ล
เปิดโอกาสให้ภาค ตามอานาจหน้าที่ ของหน่ วยงานผ่ านทาง ภูมิภาคประจา ๒๕๖4 ถึ ง วั น ที่ ดาเนินการ 2 ครั้ง
ประชาชนหรือผู้มี เว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต จัง หวัด (34 ๓ ๐ กั น ย า ย น ภายในวั น ที่ 1
ส่วนได้ส่วนเสียมี https://www.phuket.go.th และ ส่วนราชการ) ๒๕๖5
เมษายน ๒๕๖5
ส่วนร่วมในการ
ช่ อ งทางอื่ น ๆ ต่ อ สาธารณะเพื่ อ ให้
และภายในวันที่
ดาเนินการงาน
ผู้รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
๑ ตุลาคม ๒๕65
ของหน่วยงาน
ทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ให้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบจัดทา
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลต่อการพัฒนาและ
ดาเนิ นงานของหน่วยงาน เช่น โทรศัพท์
เว็ บไซต์ จดหมาย กล่ องรั บฟั งความ
คิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
3. ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและ
เผยแพร่ แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และสาธารณชนรับทราบ อย่างชัดเจน มี
ความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่ อ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
4. ให้มีการจัดทาผังขั้นตอนหรือคู่มือ
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ให้มีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้น
และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
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มาตรการ/
แนวทาง
1.มาตรการการ
เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินการงาน
ของหน่วยงาน

2.มาตรการ
นโยบายต่อต้าน
การรับสินบน

วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
5. ให้มีการจัดทาผังขั้นตอนการให้บริการ ส่ ว นราชการ วันที่ 1 ตุลาคม
ที่ ชั ดเจน โดยเผยแพร่ ให้ ประชาชน ภูมิภาคประจา ๒๕๖4 ถึ ง วั น ที่
เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น และ มี จัง หวัด (34 ๓ ๐ กั น ย า ย น
ช่อ งทางหลากหลาย ตลอดจนเห็ น ส่วนราชการ) ๒๕๖5
ความส าคั ญ ของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะและการให้ บ ริ ก ารผ่ า น
ระบบ e-service
6. ให้นาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รั บบริก ารและผู้ มีส่ วนได้ ส่ว น
เสี ย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มาปรั บปรุ งคุ ณภาพการด าเนิ นงาน
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดียิ่งขึ้น
1. ไม่ถามนาถึงการให้หรือรับของขวัญ ส่ ว นราชการ วันที่ 1 ตุลาคม
ของที่ระลึก ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใด ภูมิภาคประจา ๒๕๖4 ถึ ง วั น ที่
2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ จัง หวัด (34 ๓ ๐ กั น ย า ย น
อื่นใด
ส่วนราชการ) ๒๕๖5
3. ไม่ยินยอมให้ บุคคลในครอบครัวใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการเรียกรับ
ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. กรณีจาเป็นต้องให้ ต้องรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
หรือตามปกติ ประเพณีนิยม หรือเพื่ อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพัน ธ์
อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือ
รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกานัล
หรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบ
ให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
ระเบี ย บต่ า งๆที่ เ กี่ย วข้ อ งแล้ ว โดย
สิ่งของหรือของขวัญ หรือประโยชน์
อื่ น ใดที่ ใ ห้ ห รื อ รั บ แก่ กั น นั้ น ต้ อ งมี
มูลค่าในการรับจากบุคคล แต่ละโอกาส
ไม่เกิน ๓,000 บาท หากเกิน ๓,000 บาท
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การติดตามผล
รายงานผล
ดาเนินการ 2 ครั้ง
ภายในวั น ที่ 1
เมษายน ๒๕๖5
และภายในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕65

รายงานผล
ดาเนินการ 2 ครั้ง
ภายในวั น ที่ 1
เมษายน ๒๕๖5
และภายในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕65
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