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CORRUPTION



คำนำ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี ้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี ้ว ัดทั ้ง 10 ตัวชี ้ว ัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที ่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การ
ป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลภูดิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาท
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ
ไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลภูดิน โดยภาพรวม
ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 72.66 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 89.65 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.24 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.36 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.45 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.19 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.06 ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.01 ตัวชี้วัดการ
ปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.54 และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 39.29  
  สรุปได้ว่า กลุ่มที่เป็นจุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ
หน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.65 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
87.50 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.24 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 83.36 ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.45 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 83.19 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.06 ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนในระดับต่ำกว่า
ร้อยละ 80 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้เท่ากับร้อยละ 60.01 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.54 และ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.29  
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีคะแนนของเทศบาลตำบลภูดิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.65 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน 

  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นจะแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

  (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.20 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

  (4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.30 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แกตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

  (5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.45 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ ำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 



  (6) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.19 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการของหน่วยงานอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น 

  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 ) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.06 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นจะแสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.01 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนด เห็นได้ว่า ควรมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการปฏิบัติงานให้มากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานได้
คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.54 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากข้ึนด้วย 
  (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.29 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนเท่าที่ควร จึง
ต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู ้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ



ดำเนินงาน การใช้บริการ และควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างดี โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตวัชีว้ดั ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ - การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
- การใช้จ่ายงบประมาณ 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
- มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่
สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1. การรับรู้แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 2. ขั้นตอน
การขออนุญาตเพ่ือ ยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน 3. การขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 4. การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนา
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง 

- จัดทำข้อตกลงหรือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประกาศให้บุคลากรทราบและถือ
ปฏิบัติ 
- กำหนดขั้นตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมที่ถูกต้อง ชัดเจน 
- สร้างมาตรการกำกับ ติดตามและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด 

 
 
 



  4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) คะแนน
อยู่ในระดับต่ำกว่า 60 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยยังไมม่ีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ จึงจำเป็น
ที่ต้องพัฒนาในประเด็นรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน - การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
 - การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
บุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันของ
พนักงาน 

- มีข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
- สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- มีการเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน  
- มีการเผยแพร่ของมูลต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน  
- มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
รวมทั้งตอบข้อสงสัย  
- มีช่องทางให้ร้องเรียน 
 

- ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
สาธารณชนควรรู้อย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่าย และหลากหลายช่องทาง 
จัดให้มีช่องทางการตอบข้อสงสัย 
และช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ทางโทรศัพท์สายตรงและทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  
- การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินงาน การ
บริการให้เกิดความโปร่งใส มีวิธีการ
และข้ันตอนการทางานให้ดีขึ้น 

 
  4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับต่ำกว่า 80 บ่ง
ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังต้องมีการปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ให้ดีขึ้นและเป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงถึงความพยายามในการที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได้ โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาปรับปรุง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล
การติดต่อ 
(2) การบริหารงาน - การเปิดเผย
ข้อมูลไมค่รบถ้วนตามรายละเอียดที่
กำหนด 
 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูล  
ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่
กำหนด  
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
(2) กำหนดมาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

ผู้บริหารแสดงเจตจำนงหรือให้
คำม่ันสัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต จัดทำแผน
ป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 คือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.15 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.06 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ  
  (2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.01 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงาน  
  (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 47.54 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  
  (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 39.29 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  
  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งทีควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ ้นในเรื ่องการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงการทำงาน และ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยหน่วยงานควรกำหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 



6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ดังนี้ 

มาตรการการดำเนินการ 
ตามตัวชี้วัด 

 

ขั้นตอนหรือวิธีการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับติดตาม 

การเปิดเผยข้อมูล  
- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ 
รวมทั้งช่องทางในการชี้แจงตอบ
ข้อซักถาม และรับเรื่องร้องเรียน 

 
-  กำหนดข ้อม ูลที่ ต ้องเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน   
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หัวหน้าส่วนงาน
กำกับติดตาม 
การปฏิบัติทุก
เดือน และ
รายงานผลต่อผู้
บังคับชา เพ่ือนำ
ผลมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ต่อไป 

คุณภาพการดำเนินงาน 
- ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ผู้รับบริการให้เป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่กำหนด 
 - ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่บุคคล
ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 

 
- จัดทำคู่มือในการปฏิบัติในแต่ละ
งานให้เกิดชัดเจน และกำชับการ
ปฏิบัติ/การให้บริการ กับบุคคลโดย
เท่าเทียมกัน 
 

 
ทุกส่วนงาน 

การปรับปรุงการทำงาน 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน  
- การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
 

 
- จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็น และช่องทางการสอบถาม
โต้ตอบ 
- จัดอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
ทุกส่วนงาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ข้อมูลมี
ความชัดเจน และมีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งตอบข้อ
สงสัย  
- เปิดให้มีช่องทางให้ร้องเรียน 

 
- กำหนดข้อม ูลท ี ่ต ้องเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นำเข ้ าข ้ อม ูลบนเว ็บ ไซต ์ ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน   
- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีช่องทาง
ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือ มีสายตรง
เพ่ือรับเรื่องการร้องเรียนโดยเฉพาะ 
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