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1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนำเครื่องมือ

กำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้หน่วยงำน

ภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส ำคัญ

ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำร

ยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น 

“มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำน

ภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำน        

ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2. กำรใช้งบประมำณ 
3. กำรใช้อ ำนำจ 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 
10. กำรป้องกันกำรทุจริต 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในที่มีต่อหน่วยงำน
ตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
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2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อหน่วยงำน
ที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

3. แบบตรวจกำร เปิด เผยข้ อมูลสำธำรณ  ะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

เกณฑ์ระดับการประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 
ผลคะแนน 95.00 – 100 คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85.00 – 94.99 คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน 75.00 – 84.99 คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65.00 – 74.99 คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55.00 – 64.99 คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 50.00 – 54.99 คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน 0 – 49.99 คะแนน ระดับ F 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา 

จังหวัดอ านาจเจริญ  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลพนำ  อ ำเภอพนำ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ โดยภำพรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 86.3 คะแนน ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและ ควำมโปร่งใส
ในกำรเนินงำน ระดับ A 

เมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดพบว่ำ ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 97.93 รองลงมำ
คือ ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนน ร้อยละ 97.69 ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนน ร้อยละ 94.63  ตัวชี้วัด
กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนน ร้อยละ 94.32 ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนน ร้อยละ 94.02  
ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนน ร้อยละ 88.17 ตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนน ร้อยละ 
84.72  ตัวชี้วัดกำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนน ร้อยละ 83.94 ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน ร้อย
ละ 81.25 และตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ร้อยละ 78.28  

 

สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่หน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 97.93 คือ ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 
78.28 
 
 



~ 4 ~ 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อบกพร่อง และประเด็นที่ควรพัฒนา 
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีของเทศบำลต ำบลพนำ  อ ำเภอพนำ 

จังหวัดอ ำนำจเจริญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้  

 
3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 97.93 เป็นคะแนนจำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง  โดยหน่วยงำนมีกำร
จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำง เป็น
รูปธรรม  

(2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 97.69 เป็นคะแนน จำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำร ตำมขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  

(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 94.63 เป็นคะแนนจำก กำรประเมินกำร
รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

 

(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 94.32 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ในประเด็น ที่เก่ียวข้อง
กับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย  

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 94.02 เป็นคะแนน จำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และกำร
ยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก  
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3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 90) จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 88.17 เป็นคะแนนจำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน ต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
(2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 84.72 เป็นคะแนนจำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน             
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่  

 

 

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.94 เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบ
กำรท ำงำน  

(4) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน ร้อยละ 81.25 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน         
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือ
ส่งเสริม ควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำมของ
หน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้  

 

(5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 78.28 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ให้สำธำรณชนทรำบ  
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) 
กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ กำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและ กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
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4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อย

ละ95.72 บ่งชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนใน

กำรปฏิบัติงำน แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนในแต่ละตัวชีวัด มีรำยละเอียด 

ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ - เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ

อย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จัก
เป็นกำรส่วนตัว 

- เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรแก่ผู้ที่มำติดต่อ
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำก ำหนด 

- เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งม่ัน มุ่งผลส ำเร็จของ
งำน ให้ควำมส ำคัญกับงำนมำกกว่ำธุระส่วนตัว และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ หำกเกิดควำมผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำนของตนเอพร้อม
รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ - กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนต้อง
เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนรับรู้อย่ำงทั่วถึง 

- กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนต้องเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

- หน่วยงำนต้องเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยกำรสอบถำม ทักท้วง หรือ
ร้องเรียนได้อย่ำงสะดวก 

ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ - ผู้บังคับบัญชำควรมอบหมำยงำนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ต้องเป็นไปตำมระดับคุณภำพของงำน 
- กำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ให้

ทุนกำรศึกษำ อย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร - ขั้นตอนกำรขออนุญำตเ พ่ือยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้

ปฏิบัติงำนต้องมีกระบวนกำรที่ชัดเจนและสะดวก 
- กรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและบุคลำกรภำยนอก มีกำรน ำทรัพย์สิน

ของทำงรำชกำรไปใช้ ต้องมีกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินอย่ำง
ถูกต้อง 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
- สร้ำงแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ กำรก ำกับดูแล และตรวจสอบกำร

ใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบและ
น ำไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต - กำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนไปปรับปรุงกำรท ำงำน 

- กำรพบเห็นแนวโน้มกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นในหน่วยงำน ต้อง
สำมำรถร้องเรียนและส่งหลักฐำนได้อย่ำงสะดวก สำมำรถติดตำมผล
กำรร้องเรียน มั่นใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

 

4.2 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อย

ละ 91.22 บ่งชี้ให้เห็นว่ำผู้มำรับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำน ยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอน 

ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ แต่อย่ำงไรก็ตำมยังคงมีประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนในแต่ละตัวชีวัด            

มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน - เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องท ำงำนโปร่งใสเป็นไปตำมข้ันตอน และ

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
- เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร กำร

ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่ออย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่บิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องให้บริกำรกับผู้มำติดต่ออย่ำงเท่ำเทียมกัน 
- หน่วยงำนต้องมีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน

และส่วนรวมเป็นหลัก 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร - กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆและผลกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนต้องเข้ำถึงง่ำย 

มีช่องทำงหลำกหลำย และข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- มีกำรเผยแพร่ผลงำน ข้อมูลที่สำธำรณชนควรทรำบอย่ำงชัดเจน 
- มีช่องทำงในกำรรับฟังค ำติชม หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร

ด ำเนินงำน 
- มีกำรชี้แจงและตอบค ำถำมเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน - เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนต้องมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและ
กำรให้บริกำร 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
- หน่วยงำนต้องมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำร

ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อให้ดีขึ้น 
- กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ

เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
- เปิดโอกำสให้ผู้มำติดต่อเข้ำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินงำน กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
- หน่วยงำนต้องปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใส

มำกขึ้น 
 

4.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.77 

ประเด็นในกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนในแต่ละตัวชีวัด มีรำยละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล - เพ่ิมช่องทำงติดต่อโดยตรงของผู้บริหำร 

- จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
- จัดท ำ ประกำศหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้

ครบถ้วน 
- จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
- เพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนโดยตรง 
- จัดท ำสรุปข้อมูลเชิงสถิติกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

ประจ ำปี 2563 โดยตรง 

ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต - เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลของกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรบนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

- เทศบำลควรจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 

- เทศบำลควรจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำง
ชัดเจน 
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5.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสำธำรณะ 

- มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

- จัดท ำประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น เว็บไซต์เทศบำล Facebook 

ส ำนักปลัด รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและ

สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 

มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรเข้ำร่วมกำรแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
เทศบำลในกำรจัดท ำแผน กิจกรรมต่ำงๆ
ของเทศบำล เช่นกำรประชำคม 

ส ำนักปลัด 

มำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

- ให้เจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด ำเนินกำรบันทึก
รำยละเอียดวิธีกำร และขั้นตอนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ให้เป็นไปตำมข้ันตอนของระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยด ำเนินกำรในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
ผ่ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement e-GP) 
ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดแต่
ละข้ันตอน 

ส ำนักปลัด/ 

กองคลัง 

มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

- มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
- มีกำรแจ้งขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน 
- แจ้งช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน 

ส ำนักปลัด 

มำตรกำรป้องกันกำรรับ
สินบน 

- มีกำรประกำศมำตรกำรเพ่ือแจ้งให้
บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 

- มีช่องทำงในกำรร้องเรียน 

ส ำนักปลัด 
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- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้
ประชำชนได้รับทรำบ เช่น กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรรับสมัคร สรรหำ มีกำรประกำศ
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงำน และกำรกำรประกำศ
เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรัปชั่น 

มำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนฯ 

- มีกำรประกำศมำตรกำรเพ่ือแจ้งให้
บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 

- มีช่องทำงในกำรร้องเรียน 
- มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้

ประชำชนได้รับทรำบ เช่น กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรรับสมัคร สรรหำ มีกำรประกำศ
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมใน
หน่วยงำน และกำรกำรประกำศ
เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรัปชั่น 

ส ำนักปลัด 

มำตรกำรตรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ 

- มีกำรประกำศมำตรกำรเพ่ือแจ้งให้
บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบ 

- มีกำรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนและ
เผยแพร่ 

- มีกำรเผยแพร่ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักปลัด 

มำตรกำรบริกำร
ออนไลน์ 

- จำกรำยงำนผลกำรประเมิน ITA 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ข้อเสนอ 
แนะจำก ปปช. เห็นควรให้มีกำรจัดท ำ
ช่องทำง E-Service ให้แก่ผู้รับบริกำร 
สำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ส ำนักปลัด 

 

******************************************************* 

http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf
http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf
http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf
http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf
http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf
http://tessaban.net/_files_aorbortor/010437/uploads/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf

