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โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง และนาข้อมูล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก
ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวขี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้
งบประมาณ 3. การใช้อานาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ
การดาเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8. การปรับปรุงระบบการทางาน 9. การเปิดเผยข้อมูล และ
10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์ ก ารมหาชน) หวั งเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการประเมิน ครั้ ง นี้ จะช่ ว ย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ
ประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
มีนาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เป็ น “มาตรการป้ องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่ห น่ว ยงานภาครัฐ ทั่ว ประเทศจะต้อง
ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งในการดาเนิ นงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ ว
(องค์การมหาชน) โดยภาครวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.54 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่ง
ในในการดาเนินงานระดับ A
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัว ชี้วัดการป้องกันการทุจริต และตัว ชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 96.05 ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการ
ทางาน ได้คะแนนเท่ากับ ร้ อยละ 94.98 ตัว ชี้วัดการปฏิบัติห น้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.15
ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 74.48 ตัว ชี้วัดการใช้ทรั พย์สิ นของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.86 ตัว ชี้วัดการใช้
งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.29
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จาแนกตามดัชนีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100 ดังนี้
ตัวชี้วัด (1) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 1. การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัด (2) ตัวชี้วัดที่การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุ บัน บนเว็บไซต์ของหน่ว ยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล ต่าง ๆ ของหน่ว ยงานให้ สาธารณชนทราบ ใน 5
ประเด็น คือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2. การ
บริหาร ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4. การบริหารและพัฒนา
ทรั พยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
(2) ตัวชี้วัดที่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.05 เป็น
คะแนนจากการประเมิน การรั บรู้ของผู้รั บบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานในเรื่ องต่ า ง ๆ
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้าง
การรั บ รู้ เกี่ ย วการจั ด ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการสามารถร้ องเรี ยนการทุ จริ ต ของเจ้า หน้า ที่ ใ น
หน่ ว ยงานด้ ว ย ซึ่ งจะสะท้อนถึงการสื่ อ สารกั บผู้ รับ บริการ ผู้ ม าติด ต่อ หรือผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิ น การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ คุ ณ ภาพการ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการ
เรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(4) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.98 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ

เจ้ า หน้ า ที่แ ละกระบวนการท างานของหน่ ว ยงานให้ ดียิ่ ง ขึ้น รวมไปถึ งการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการด้ ว ย ทั้ ง นี้ นอกจากหน่ ว ยงานจะต้ อ งปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ ดี ขึ้ น แล้ ว ยั ง ควรให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
(5) ตัวชี้วัดที่การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.15 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก ตามมาตรฐาน มี ค วามโปร่ ง ใส ปฏิ บั ติ ง านหรื อ
ดาเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมี แนวโน้มการดาเนินงานที่
เป็ น ไปตามหลั กการความโปร่ งใสและมี มาตรฐานในการปฏิบั ติง าน แต่ อย่า งไรก็ดี หน่ว ยงานควรให้
ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85) จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.37 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความ
เชื่อมั่นต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน
การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานได้ ค ะแนนดี ขึ้ น คื อ หน่ ว ยงานควรให้ ค วามส าคั ญ มากขึ้ น ในเรื่ อ งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน การมอบหมายงาน การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความ
คิดเห็นว่า การประเมินยังขาดความเป็นธรรม
(2) ตัวชี้วัดที่การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.48 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้
ว่า หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่ ว ยงาน ที่จ ะต้ องทาให้ การทุจ ริ ตในหน่ว ยงานลดลงหรือ ไม่มีเลย และจะต้องสร้า งความเชื่อมั่นให้
บุ คลากรภายใน ในการร้ องเรี ย นเมื่อพบเห็ นการทุจริตภายในหน่ว ยงานด้ว ย รวมทั้ งหน่ว ยงานควรมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจ ริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

(3) ตัวชี้วัดที่การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.86 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรื อ น าไปให้ ผู้ อื่ น และพฤติ ก รรมในการขอยื ม ทรั พย์ สิ น ของราชการ ทั้ ง การยื ม โดยบุ ค ลากรภายใน
หน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
(4) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การใช้ ง บประมาณ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 69.75
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในประเด็น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณ นับตั้ งแต่ การจัด ทาแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ
ประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.23 อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและ
แสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผลคะแนน
85.15
71.29
78.37
71.86
74.48

4.2 ผลการประเมินตามแบบตรวจสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.56 อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์ สิน และ

ผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่อ าจคานวณเป็ น เงิน ได้ อย่างไรก็ดี สิ่ ง ที่ค วรเป็น ประเด็น ในการพัฒ นาส าหรั บ
หน่วยงาน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน

ผลคะแนน
95.65
96.05
94.98

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้ภาพรวมแล้ว
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้
******************************************

