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คำนำ 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม      
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลปะลุรู ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน (Open Data)  
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปะลุรูในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปะลุรู  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั ้งนี้       
จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล   
และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีกา รรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI)   ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 1.หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก      
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู 
อำเภอสุไหหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.16 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ระดับ B โดยมคีะแนนรายตัวช้ีวัด ดังนี ้

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 93.06 
2 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 90.77 
3 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 87.42 
4 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.53 
5 ตัวชี้วัดที่ 6 คณุภาพการดำเนินงาน 82.56 
6 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.19 
7 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.08 
8 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 80.83 
9 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 80.33 

10 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 37.50 

  สรุปได้ว่าจุดแข็งที ่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.06 คือ ตัวชี ้วัดที ่ 9         
การเปิดเผยข้อมูล ส่วนที่ได้คะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ 37.50 คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของ
เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปน้ี  
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 3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
 (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.06 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
  - ข้อมลูพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมลูพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
  - การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
  - การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ  
  - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  - การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน ทั้งนี้หน่วยงาน
ควรปรับปรุงเว็บไซตใ์ห้มีความทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.77 เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในของหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไป   
ตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
และการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
 (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.42 เป็นคะแนนจากการประเมิน       
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิด         
การแทรกแซงจากผู้มีอำนาจการซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง จากผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื ่อมั ่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี ่ยวกับการ
มอบหมายงานและสั่งการต่างๆ 
 (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.53  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
ของหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน      
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและให้ความสำคัญด้านการร้องเรียนทุกกระบวนการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
และผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรได ้  
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 3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
 (1) ตัวชี ้ว ัดที ่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.56         
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ     
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ  เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากผลการประเมินควรพัฒนาด้านการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก  
 (2) ตัวชี ้วัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.19        
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ  
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน     
/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึง     
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินควรเน้น
และให้ความสำคัญพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานให้ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น มีช่องทางที่หลากหลาย    
เพิ่มช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการทุจริตที่หลากหลายขึ้น พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงหรือตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มีความชัดเจน รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.08  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง 
หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่       
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัต ิรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน จากผลการประเมินหน่วยงานควรเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบสามารถชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ รวมถึงจะต้องมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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 (4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.08 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง      
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ   
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
จากผลการประเมินควรสร้างการรับรู้แก่บุคลากรเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
เพื่อให้การดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการ
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์    
ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 (5) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.33 เป็นคะแนน   
จากการประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่             
และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น จากผลการประเมินหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงานให้มีความทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนน   
จากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ  
  - การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
หน่วยงาน และการดำเนนิงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  จากผลการประเมินหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพื ่อป้องกันการทุจริตและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี ่ยง รวมถึงนำผลการประเมินคุณธรรม       
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานมาวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาในการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
 4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนน IIT        
มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 85.13 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการประเมิน บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน 

ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น    
และแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี ้
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ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุเป็นไป 
ในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เป็น
การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง 
(3) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในประเด็นการสอบถาม การทักท้วง 
และการร้องเรียน 

(1) สร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน  
(2) สร้างการรับรู้แก ่ผ ู ้ม ีหน้าที่     
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้มี
การปฏิบ ัต ิหน ้าที่  เป ็นไปตาม      
ที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน 
และมีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล
ท ุ ก ก ร ะ บ ว น ต า ม ช ่ อ ง ท า ง           
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 (3) มีช่องทางและกระบวนการ
ให ้บ ุคลากรภายในหน ่วยงาน
สามารถสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
ในประเด็นการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานได้ โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน   
ของราชการ 

(1) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  
ในหน่วยงาน  
(2) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 
(3) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ 
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง  

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกำหนด
ขั้นตอน การขอยืมที่ถูกต้อง พร้อมแจ้ง
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ของหน ่วยงานและหน ่วยงาน
ภายนอกทราบและถ ือปฏ ิบ ัติ  
อย่างเคร่งครัด  
(2) กำหนดมาตรการการกำกับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  

 
 4.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
คะแนน EIT มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 81.69 ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการประเมิน ซึ่งเป็นการประเมิน    
การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เลือกปฏิบัติ
ของหน่วยงาน บ่งชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มการบริการและดำเนินงานที่เป็นไปต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินหลักการ
ความโปร่งใสและมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นในการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมิน     
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังนี ้
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ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (1)  การปฏ ิบ ัต ิ งาน/ให ้บร ิการ     
ของเจ้าหน้าที่  แก่ผ ู ้มารับบริการ 
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา  
ที่กำหนด 
(2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม  
(3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
การให้บร ิการแก่ผ ู ้มาร ับบร ิการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล 
(4) หน ่วยงานม ีการดำเน ินงาน   
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

(1) จัดทำแผนผังที่แสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน/
การให้บริการอย่างทุกกระบวน 
โดยแสดงให้ผู ้มารับบริการเห็น
ชัดเจน และเผยแพร่ทางช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่    
ที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการ ให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
(3) เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ 
ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ   
การสื่อสาร 

(1) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน   
ที ่ผ ู ้ร ับบริการสามารถเข้าถึงง่าย    
ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย  
(2) หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน  
(3) หน่วยงานมีการชี้แจง และตอบ
คำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ         
การดำเนินงานแก่ผู้รับบริการ ไว้อย่าง
ชัดเจน 

(1) จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของหน่วยงานที ่มี
ความหลากหลาย เข ้าถ ึงง ่าย
เหมาะแก่การรับรู้ของสาธารณชน
ทุกกลุ่ม 
(2) กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบ  
(3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ มีการ
ชี้แจงข้อกังวลสงสัย 
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ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง    
การทำงาน 

(1) เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น  
(2) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข ้าไปมีส ่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
 (3 ) หน ่ วยงานม ี ก ารปร ั บปรุ ง      
การดำเนินงาน/การให้บริการให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้น 

1.จัดให้มีการอำนวยความสะดวก 
ในการบริการประชาชนหรือผู้มา 
ติดต่อ เช่น เก้าอี้รับรอง ป้ายบอก 
ทิศทาง แผนผ ัง ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ    
และขั ้นตอน ช่องทางการติดต่อ 
แบบคำร้องพร้อมตัวอย่าง สถานที่
เหมาะสมในการใช้บร ิการของ
ผู ้ส ูงอายุ ผ ู ้พ ิการ สตรีม ีครรภ์ 
ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี มีแสงสว่าง
เพียงพอ และน้ำด่ืมบริการ  
2.มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ สรุปผลให้ผู้บริหาร
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
นำมาปรับปรุงการให้บริการให้มี
ความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนน OIT         
มีคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 65.28 เป็นการประเมินที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ     
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ผลการประเมินบ่งชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการของหน่วยงานที่เป็นไปต่ำกว่าเกณฑ์การประเมิน       
ซึ่งมีรายละเอียดประเด็นในการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีรายละเอียดดังนี ้

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(2) การให้บริการ 

(1) มีข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ครบถ้วนทุกข้อประเมิน 
(2) ข้อมูลการให้บริการให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของการประเมิน  
ที่ได้กำหนดไว้ 
(3) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศ ึ กษาข ้ อประ เม ิ น ให ้ เ ข ้ า ใ จ       
และถูกต้อง 
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ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (1) การดำเน ินการเพ ื ่อป ้องกัน    
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื ่อป้องกัน 
การทุจริต 

(1) ม ีการดำเน ินการประเมิน
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
การทุจริตที่เป็นปัจจุบัน 
(2) มีการกำหนดมาตรการส่งเสริม
ค ุณธร รมและความ โปร ่ ง ใ ส        
ในหน ่วยงาน และดำเน ินการ  
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 ซึ่งประเมินจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน       
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัด หัวข้อการประเมิน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (O34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100.00 

(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100.00 
(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป ี 0.00 
(O37) การดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยง  
การทุจริต 

0.00 

(O38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 
(O39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 100.00 
(O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

100.00 

(O41) รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

100.00 

(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

0.00 

(O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 

  

 

 



11 
 

 

 จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาให้หน่วยงานมีคะแนนที่ดีขึ ้น คือ 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญ ในเรื ่องการป้องกันการทุจริต ด้านการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต การดำเนินงาน           
เพื ่อจัดการความเสี ่ยง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการดำเนินการ       
ตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์      
ของหน่วยงาน มีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงมั่นให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต สาธารณชน
สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยให้ดีขึน้ 

มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวธิีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1.การปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของเทศบาล  

จัดจ้างจัดทำเว็บไซตใ์หม่ โดยบุคคลากร
ของหน่วยงาน สามารถดำเนินการ 
เพิ่มเติม ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล
ในเว็บไซต์ไดท้ันที 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

2.การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของหน่วยงานที่สาธารณชน
ควรรับทราบ 

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขอ งหน ่ ว ย ง านที่ ส า ธ า รณชน       
ควรรับทราบ ตรวจสอบ ปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูล  
ท ี ่ เป ็นป ัจจ ุบ ัน ม ีความทันสมัย 
ครบถ้วน สามารถติดต่อสื ่อสาร 
ทางเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 

งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

ตรวจสอบข้อมูลที่ต้อง
ดำเนินการเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ ใน
เว็บไซต์ของเทศบาล 
ให้เป็นไปตามห้วงเวลา
ที่กำหนด 

3.การประเมินความเสี ่ยง
การทุจริตประจำป ี

ดำเนินการจัดทำการประเมิน ความเสี่ยง
การท ุจร ิตประจำปีและเผยแพร่     
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชน
รับทราบ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลทุก 6 เดือน 

4.การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

ดำเนินการที ่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ของหน่วยงาน และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชน
รับทราบ 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานความก้าวหน้า
และสรปุผลทุก 6 เดือน 
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มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอนหรือวธิีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนา      
การประเมินของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานความก้าวหน้า 
หลังทราบผลการประเมิน 

6.การดำเน ินงานตาม
ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสของหน่วยงาน 

แสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
อย่างเป็นรูปธรรม 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

7.การดำเนินการสำรวจ
ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการ 

การประเม ินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการต่างๆ
ของหน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

..................................................... 


