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รายงานการวิ เคราะห ผลการประเม นคิุณธรรมและความโปริ งใสในการดำเนิ นงานของหนิ วยงานภาคริ ฐิิ
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเน นการตามมาตรการส งเสร มคุณธรรมและความโปร งใสิ 

ของเทศบาลต าบลชะเมา อำเภอปากพน งิ จิ งหวิ ดนครศรีธรรมราช 
------------- 

 
ค านำ 

การประเมินคุ ณธรรมและความโปรุ งใสในการดำเนุินงานของหนุ วยงานภาครุ ฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์ม  งหว งให้หนุ วยงานภาครุ ฐ
ไดุ้รุ บทราบระดุ บคุ ณธรรมและความโปรุ งใสของหนุ วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินุรวมทุ ้งข้อเสนอแนะุไป
ปรุ บใชุ้ในการพุ ฒนาและยกระดุ บการด าเนินงานของหนุ วยงานไดุ้อย างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เหุ นถึงความพยายาม
ของหนุ วยงานภาครุ ฐในการข บเคลุื่อนมาตรการเชุิงบวกุดุ้านการป้องก นการทุ จรุิต รวมท ้งสะทุ้อนถึงุความต ้งใจของ
หนุ วยงานในการยกระดุ บมาตรฐานการดำเนินงานตามหลุ กธรรมาภิบาล(Good Governance) ใหุ้เปุ นทุี่ประจุ กษุ์ตุ อ
สาธารณะทุ ้งในระดุ บชาตุิและระดุ บสากล 

รายงานการวุิเคราะห์ผลการประเมินและความโปรุ งใสในการดำเนินงานของหนุ วยงานภาคร ฐ
ฉบุ บนีุ้เป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินุประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.ุ2563ุุประกอบดุ้วยผลคะแนนจากต วชุี้ว ดทุ ้งุ
10 ตุ วชี้ว ด ไดุ้แก  (1) การปฏิบุ ตุิหนุ้าที ่(2) การใชุ้งบประมาณ (3) การใชุ้อ านาจุ(4)  การใชุ้ทรุ พย์สุินของราชการุ
(5) การแก้ไขปุ ญหาการทุ จรุิต (6) ค ณภาพการดำเนินงานุ(7) ประสุิทธิภาพการสุื่อสาร (8)  การปร บปรุ งระบบ
การท างานุ(9) การเปิดเผยข้อมูลุและ(10) การปุ้องก นการทุ จรุิตุโดยประเมินการประเมินผลจากการรุ บรู้ของผู้มี
สุ วนไดุ้สุ วนเสุียภายใน (Internal)  ผู้มีสุ วนไดุ้สุ วนเสุียภายนอกุ(External) และการเผยแพรุ ข้อมลูทุี่เปุ นปุ จจุ บ นบน
เว บไซตุ์ของหนุ วยงานุ(Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครุ ้งนุี้จะสะทุ้อนให้เห นถึงการปฏิบุ ตุิงานของหนุ วยงานในรอบ
ปุีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งจะได้น ามาแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการส งเสริมค ณธรรมและความ
โปร งใสภายในหน วยงานุุประจ าปีงบประมาณุพ.ศ.ุ2564 

ส าน กปล ด เทศบาลต าบลชะเมา หว งเปุ นอย างยิ่งว า  ผลการประเมินครุ ้งนุี้จะชุ วยสนุ บสนุ นุ
สุ งเสรุิมและยกระดุ บค ณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของหนุ วยงานภาครุ ฐไดุ้อย างมีประสุิทธุิภาพุุ
ทุ กหนุ วยงานไดุ้รุ วมกุ นข บเคลื่อนการดำเนินงานของหนุ วยงานภายใตุ้กรอบธรรมาภุิบาล และุประการสำคุ ญุุุ
คุือไดุ้มีบทบาทในการผลุ กดุ นกลไกในการป้องก นการทุ จรุิตของประเทศ ซุึ่งจะสามารถสะทุ้อนุภาพลุ กษณุ์เชุิงบวก
ให้ก บหนุ วยงานภาครุ ฐ และส งผลตุ อการยกระดุ บคุ าดุ ชนุีการรุ บรู้การทุ จรุิต(Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอ นดุ บและผลคะแนนทุี่ดุียิ่งขึน้ต อไป 
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1.  หล กการและเหติุผล 
สำนุ กงานคณะกรรมการป้องก นและปราบปรามการทุ จรุิตแหุ งชาติ (สานุ กงานุป.ป.ช.)ไดุ้พุ ฒนา

เครุื่องมือการประเมินเชุิงบวกเพ่ือเปุ นมาตรการป้องก นการทุ จรุิต และเปุ นกลไกในการสรุ้างความตระหนุ กให้
หนุ วยงานภาครุ ฐมีการด าเนินงานอย างโปรุ งใสและมีคุ ณธรรม โดยใชุ้ชุื่อวุ า “การประเมินคุ ณธรรมและความโปร งใส
ในการดำเนินงานของหนุ วยงานภาคร ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปัจจุ บ นการุในการ
ดำเนินการประเมินคุ ณธรรมและความโปรุ งใสในการดำเนินงานของหนุ วยงานภาครุ ฐ ุไดุ้กำหนดเปุ นกลย ทธ์ทีส่ำคุ ญ
ของย ทธศาสตรุ์ชาตุิวุ าดุ้วยการป้องก นและปราบปรามการทุ จรุิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซุึ่งถือเป็นการ
ยกระดุ บให้เป็นการประเมินคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของหน วยงานภาครุ ฐใหุ้เปุ น” มาตรการ
ป้องก นการทุ จรุิตเชุิงรุ ก” ทุี่หนุ วยงานภารรุ ฐทุ ่วประเทศจะตุ้องดำเนินการุโดยม  งหว งให้หนุ วยงานุภาครุ ฐที่เขุ้ารุ บ
การประเมนิไดุ้รุ บทราบผลการประเมินและแนวทางในการพุ ฒนาและยกระดุ บหนุ วยงานในดุ้านคุ ณธรรมและความ
โปรุ งใสในการดำเนินงานไดุ้อยุ างเหมาะสม 
 

2.  ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปริ งใสในการดำเนิ นงานของเทศบาลต าบลชะเมา อ าเภอปาก
พน ง จิ งหวิ ดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณิ2563 

ผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปรุ งใสในการดำเนินงานของเทศบาลต าบลชะเมา อ าเภอปาก
พน งุุจุ งหว ดนครศรีธรรมราชุประจ าปีงบประมาณุ2563ุุโดยภาพรวมไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละ  71.93 คะแนน 
ซุึ่งถือว ามีคุ ณธรรมและความุโปร งใสในการดาเนินงาน ระดิ บ C 

เมื่อพิจารณาตามตุ วชี้ว ดพบว า ตุ วชี้ว ดการปฏิบ ติหน้าทีุ่ ไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละ 98.53
รองลงมาคุือุุตุ วชี้ว ดการแก้ไขปัญหาการท จริตุุไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ98.11 ตุ วชี้ว ดการใช้อ านาจุุได้คะแนน
เทุ าก บร้อยละุ96.27ุ ตุ วชี้ว ดการใช้งบประมาณ ไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ93.89 ตุ วชุี้ว ดการใช้ทร พย์สินของทาง
ราชการุไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ90.50  ตุ วชี้ว ดเปิดเผยข้อมูล ไดุ้คะแนนเทุ าก บรุ้อยละุ83.78 ตุ วชี้ว ดการ
ปร บปร งการท างาน ไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ75.11 ตุ วชี้ว ดประสิทธิภาพการสื่อสารุ ไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละ 
70.41 ตุ วชี้ว ดค ณภาพการด าเนินงาน ไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ69.86 และตุ วชี้ว ดการป้องก นการท จริตุไดุ้
คะแนนเทุ าก บร้อยละุ25 

สรุ ปไดุ้ว า จุ ดแข งทุี่หนุ วยงานไดุ้คะแนนสุูงสุ ดเทุ าก บร้อยละุ98.53ุ คุือุตุ วชี้ว ดที่ 1 การปฏิบ ติ
หน้าที่ สุ วนจ ดอ อน/ข้อบกพรุ องทุี่ตุ้องพุ ฒนาเนุื่องจากไดุ้คะแนนต่ าทุี่สุ ด คุือ ตุ วชี้ว ดที ่10 การป้องก นการท จริต 

 
3.  การวิ เคราะห ขิ อมิ ล 

จากผลการประเมินคุ ณธรรมและความโปรุ งใสจำแนกตามดุ ชนุีของเทศบาลต าบลชะเมา อ าเภอ
ปากพน งุุจุ งหว ดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวุิเคราะห์ขุ้อมุูลในแตุ ละตุ วชี้ว ดทุี่
แสดงใหเ้หุ นจุ ดแขุ งุและจดอ อน/ข้อบกพรุ อง ทุี่จะตุ้องพ ฒนา ดุ งตุ อไปนี ้

3.1 จุดแข็ง(ติ วชีว้ิ ดทีไ่ดิ คะแนนมากกวิ าร อยละิ80) จำนวนิ 6 ติ วชีว้ิ ด คิือ 
(1) ตุ วชี้ว ดที่ 1 การปฏิบ ติหน้าที่ โดยรวมไดุ้คะแนนเทุ าก บร้อยละุ98.53 เปุ นคะแนนจาก

การประเมินการร บรู้ต อการปฏิบ ติหน้าที่ของบ คลากรภายในหน วยงานเทศบาลต าบลชะเมาุุในประเด นที่เกี่ยวข้อง
ก บการปฏิบ ติงานโดยยึดหล กตามมาตรฐานุุมีความโปร งใสุุปฏิบ ติงานหรือด าเนินการตามข ้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไวุุ้และเป็นไปอย างเท าเทียมก นไม ว าจะเป็นผู้มาติดต อท ่วไปหรือผู้มาติดต อที่รู้จ กก นเป็นการส วนต วุุ 

 



ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินในภาพรวมถือว าอยู ในระด บที่ดีุุแต อย างไรก ตามหน วยงานควรมีการเน้นย้ าและสร้าง
จิตส านึกการให้บริการให้ดียิ่งๆข้ึนต อไป 
  (2)ุุต วชี้ว ดทีุ่5ุุการแก้ไขปัญหาการท จริตุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ98.11ุุเป็นคะแนน
จากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน วยงานเทศบาลต าบลชะเมาต อการแก้ไขปัญหาการท จริตของ
หน วยงานุในประเด นที่เกี่ยวข้องก บการให้ความส าค ญของผู้บริหารสูงส ดในการต อต้านการท จริตอย างจริงจ งุุซึ่งผล
จากการประเมินพบว าได้คะแนนอยู ในระด บดีุุน ่นก หมายความว าบ คลากรภายในของเทศบาลต าบลชะเมาุตระหน ก
และร บทราบถึงมาตรการต างๆที่เกี่ยวข้องก บการแก้ไขปัญหาการท จริตุตลอดจนให้ความร วมมือในการด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท จริตภายในหน วยงาน 
  (3)ุุต วชี้ว ดทีุ่3ุุการใช้อ านาจุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ96.27ุุเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในเทศบาลต าบลชะเมาต อการใช้อ านาจของผู้บ งค บบ ญชาุุในประเด นที่เกี่ยวข้องก บ
การมอบหมายงานุุการประเมินผลการปฏิบ ติงานุุการค ดเลือกบ คลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต างๆุุซึ่งจะต้องเป็นไป
อย างเป็นธรรมและไม เลือกปฏิบ ติุุรวมไปถึงการใช้อ านาจส ่งการผู้ใต้บ งค บบ ญชาท าในธ ระส วนต วของผู้บ งค บบ ญชาุุ
หรือท าในสิ่งที่ไม ถูกต้องุุซึ่งผลจากการประเมินพบว าได้คะแนนอยู ในระด บดีุุน ่นก หมายความว าบ คลากรภายในของ
เทศบาลต าบลชะเมาุุมีท ศนคติที่ดีต อการใช้อ านาจของผู้บ งค บบ ญชา 
  (4)ุุต วชี้ว ดทีุ่2ุุการใช้งบประมาณุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ93.89ุุเป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรุ บรู้ของบ คลากรภายในหนุ วยงานตุ อการด าเนินการต างๆของหน วยงานตนเองุุในประเด นที่เกี่ยวข้อง
ก บการใช้จ ายเงินงบประมาณุน บแต การจ ดท าแผนการใช้จ ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร อย างโปร งใสุุ ไป
จนถึงล กษณะการใช้จ ายงบประมาณของหน วยงานอย างค ้มค าุุเป็นไปตามว ตถ ประสงค์ุุและไม เอ้ือประโยชน์แก 
ตนเองหรือพวกพ้องุุการเบิกจ ายเงินของบ คลากรภายในในเรื่องต างๆุตลอดจนกระบวนการจ ดซื้อจ ดจ้างและการ
ตรวจร บพ สด ด้วยุุนอกจากนี้ย งให้ความส าค ญก บการเปิดโอกาสให้บ คลากรภายในมีส วนร วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ ายงบประมาณของหน วยงานตนเองไดุุ้ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบว าุการใช้จ ายงบประมาณของเทศบาล
ต าบลชะเมาุอยู ในระด บดี 

(5)ุุต วชี้ว ดทีุ่4ุการใช้ทร พย์สินของทางราชการุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ90.50ุุเป็น
คะแนนจากการประเมินการร บรู้ของบ คลากรภายในหน วยงานต อการใช้ทร พย์สินของราชการุุในประเด นที่
เกี่ยวก บพฤติกรรมของบ คลากรภายในุุในการน าทร พย์สินของราชการของหน วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไป
ให้ผู้ อ่ืนุุและพฤติกรรมการในการขอยืมทร พย์สินของราชการุุซึ่งหน วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อน ญาตที่ช ดเจนและสะดวกุุนอกจากนี้หน วยงานจะต้องมีการจ ดท าแนวทางปฏิบ ติเกี่ยวก บการใช้ทร พย์สินของ
ราชการที่ถูกต้องุเพ่ือเผยแพร ให้บ คลากรภายในได้ร บทราบและน าไปปฏิบ ติุุรวมไปถึงหน วยงานจะต้องมีการ
ก าก บดูแลและตรวจสอบการใช้ทร พย์สินของราชการของหน วยงานด้วย 

(6)ุุต วชี้ว ดทีุ่9ุุการเปิดเผยข้อมูลุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ83.78ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร ข้อมูลที่เป็นปัจจ บ นบนเว บไซต์ของหน วยงานุุเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต างๆให้สาธารณชนได้ร บ
ทราบุในุ5ุประเด นุคือุ(1)ุข้อมูลพื้นฐาน,ุ(2)ุการบริหารงาน,ุ(3)ุการบริหารเงินงบประมาณ,ุ(4)ุการบริหาร
และพ ฒนาทร พยากรบ คคล,ุและุ(5)ุการส งเสริมความโปร งใสในหน วยงาน 

 
 
 
 
 



 3.2ิิจุดอ อน/ิข อบกพร องที่ต องพ ฒนาิ(ต วชี้ว ดที่ได คะแนนน อยกว าร อยละิ80)ิิจ านวนิ4ิต วชี้ว ดิ
คือ 

(1)ุุต วชี้ว ดทีุ่8ุุการปร บปร งการท างานุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ75.11ุุเปุ นคะแนน
จากการประเมินการร บรู้ของผู้ร บบริการุผู้มาติดต อุุหรือผู้มีส วนได้ส วนเสียของหน วยงานต อการปร บปร งระบบ
การท างานระบบการท างานุุในประเด นที่เกี่ยวข้องก บการปร บปร งพ ฒนาหน วยงานุุท ้งการปฏิบ ติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน วยงานให้ดียิ่งขึ้นุุรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร วมากยิ่งขึ้น 

(2)ุุต วชี้ว ดทีุ่7ุุประสิทธิภาพการสื่อสารุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ70.41ุุเป็น
คะแนนจากการประเมินการร บรู้ของผู้ร บบริการุุผู้มาติดต อุุหรือผู้มีส วนได้ส วนเสียของหน วยงานต อประสิทธิภาพ
การสื่อสารุุในประเด นที่เกี่ยวข้องก บการเผยแพร ข้อมูลของหน วยงานในเรื่องต างๆต อสาธารณชนุผ านช องทางที่
หลากหลายุุสามารถเข้าถึงไดุ้และไม ซ บซ้อน  ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบว าผู้มีส วนได้ส วนเสียภายนอก
ร บทราบุและสามารถเข้าถึงการเผยแพร ข้อมูลุุเข้าถึงข้อมูลข าวสารและการให้บริการของเทศบาลต าบลชะเมาได้ใน
ระด บพอใชุุ้หน วยงานย งต้องปร บปร งรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้ผู้ร บบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข าวสารได้ง ายุ
สะดวกุและรวดเร วมากยิ่งขึ้น 
  (3)ุต วชี้ว ดทีุ่6ุุค ณภาพการด าเนินงานุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ69.86ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการร บรู้ของผู้ร บบริการุุผู้มาติดต อุหรือผู้มีส วนได้ส วนเสียของหน วยงานต อค ณภาพการด าเนินงานใน
ประเด นที่เกี่ยวข้องก บการปฏิบ ติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีุ่โดยยึดหล กตามมาตรฐานุุข ้นตอนุและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย างเคร งคร ดุุและจะต้องเป็นไปอย างเท าเทียมก นไม เลือกปฏิบ ติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวก บการด าเนินการุุ
การให้บริการของหน วยงานแก ผู้ร บบริการุอย างตรงไปตรงมาไม ปิดบ งหรือบิดเบือนข้อมูลุุซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบ ติ
หน้าที่อย างมีค ณธรรมุซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบว าุผู้ร บบริการมีความพึงพอใจต อค ณภาพการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลชะเมาในระด บน้อยุ 
  (4)ุุต วชี้ว ดทีุ่10ุุการป้องก นการท จริตุุโดยรวมได้คะแนนเท าก บร้อยละุ25ุุเป็นคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพร ข้อมูลที่เป็นปัจจ บ นบนเว บไซต์ของหน วยงานุุเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต างๆของ
หน วยงานให้สาธารณชนได้ร บทราบในุ2ุประเด นุคือุ(1)ุการด าเนินการเพ่ือป้องก นการท จริตุและุ(2)ุมาตรการ
ภายในเพื่อป้องก นการท จริตุุซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบว าอยู ในระด บต่ ามากุุ 

 

4.  ข อเสนอแนะจาการประเม นคุณธรรมและความโปริ งใสในการดำเนิ นงานของหนิ วยงาน 
4.1 ผลการประเมินตามแบบวุ ดการรุ บรู้ของผู้มีสุ วนไดุ้สุ วนเสุียภายใน (IIT) ด้านการใช้ทร พยากร

ของราชการุมีข้อเสนอแนะด งนี้ ุหน วยงานต้องจ ดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บ คลากรทราบถึงนโยบายการไม 
น าทร พย์สินของหน วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส วนต วุมีการจ ดท าประกาศข้อปฏิบ ติในการขอยืมทร พย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบ ติงานุให้บ คคลภายในและภายนอกหน วยงานทราบให้ช ดเจน   



 

ติ วชีว้ ด ประเด็นการประเม น ประเด็นที่ควรพิ ฒนา 
ตุ วชี้ว ดที ่4 การใช้ทรุ พย์สุินของ 
ราชการ 

(1) การรุ บรู้แนวปฏิบุ ตุิของ 
หนุ วยงานเกี่ยวก บการใชุ้
ทรุ พย์สุินของราชการ 

(2) ข น้ตอนการขออนุ ญาตเพ่ือยืมุ
ทรุ พย์สุินของราชการไปใชุ้
ปฏุิบ ตุิงานในหนุ วยงาน 

(3) การขอยืมทรุ พย์สุินของุ
ราชการไปใชุ้ในการุ
ปฏุิบ ตุิงานอย างถูกตุ้อง 

(4) การก าก บดุูแลและตรวจสอบ 
การใชุ้ทรุ พย์สุินของราชการ 
เพ่ือป้องก นไม ให้มีการุ
นำไปใชุ้ประโยชนุ์สุ วนตุ วุ
กลุ  ม หรือพวกพุ้อง 

(1) จุ ดทำข้อตกลงหรือประกาศ 
ให้บุ คลากรทราบถึงนโยบายุ
การไม นำทรุ พย์สุินของุ
หนุ วยงานไปใชุ้เปุ นประโยชน์ุ
สุ วนตุ ว 

(2) จุ ดทำประกาศข้อปฏิบุ ติใน 
การขอยืมทรุ พย์สุินของทางุ
ราชการไปใชุ้ในการุ
ปฏุิบ ตุิงานุใหบ้ คคลภายในุ
และภายนอกหนุ วยงานทราบุ
ให้ชุ ดเจน 

 

 

4.2 ผลการประเมินตามแบบวุ ดการรุ บรู้ของผู้มีสุ วนไดุ้สุ วนเสุียภายนอกุ(EIT) ด้านการปร บปร ง
ระบบการท างานุมีข้อเสนอแนะด งนี้หน วยงานต้องมีมาตรการลดข ้นตอนในการให้บริการุเช นุการให้บริการุณุ
จ ดเดียวุ(one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบุIT รวมถึงจะต้องมีช องทางให้ประชาชนมีส วนร วมใน
การเสนอแนะการปฏิบ ติงานของเจ้าหน้าที่  

 
ติ วชีว้ ด ประเด็นการประเม น ประเด็นที่ควรพิ ฒนา 

ตุ วชี้ว ดที ่8 การปร บปร งระบบการ 
ทำงาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รุ บบริการุผู้มา 
ตุิดตุ อหรือผู้มุีสุ วนไดุ้สุ วนเสุีย 
เขุ้าไปมสีุ วนรุ วมในการุ
ปร บปร งพุ ฒนาการุ
ด าเนินงาน/การใหบ้รุิการของุ
หนุ วยงาน 

(2) การปร บปรุ งคุ ณภาพการ 
ปฏุิบ ตุิงาน/การใหบ้รุิการ 

(1) ตุ้องมีมาตรการลดข น้ตอนใน 
การใหบ้รุิการ 

(2) การใหบ้รุิการุณุจุ ดเดุียว 
(One Stop Service) 

(3) การใหบ้รุิการโดยใชุ้ระบบ IT 
(4) เพ่ิมชุ องทางการมีสุ วนรุ วมในุ

การเสนอแนะการปฏิบุ ตุิงาน 
ของเจุ้าหนุ้าที่ 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปุิดเผยขุ้อมุูลสาธารณะ(OIT) ด้านการป้องก นการ
ท จริตุมีข้อเสนอแนะด งนี้ในด้านการป้องก นการท จริตุผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือค าม ่นส ญญาว าุจะ
ปฏิบ ติงานด้วยความซื่อส ตย์ส จริตุโปร งใสุและเป็นไปตามหล กธรรมาภิบาลุมีการจ ดท าแผนปฏิบ ติการ
ป้องก นแก้ไขการท จริตประจ าปีให้ช ดเจนุและเผยแพร ต อสาธารณะุพร้อมท ้งจ ดท ามาตรการภายในต างๆเพ่ือ
ป้องก นการท จริตุรวมถึงการให้กล  มองค์กรช มชนุมีส วนร วมในการป้องก นการท จริตุเช นุการเป็นกรรมการ
จ ดซื้อจ ดจ้างุเป็นต้น 

 
ติ วชีว้ ด ประเด็นการประเม น ประเด็นที่ควรพิ ฒนา 

ตุ วชี้ว ดที ่10 การป้องก นการท จริต (1) การด าเนินการเพ่ือป้องก นการ
ท จริต 
     - เจตจ านงส จริตของผู้บริหาร 
ุุุุุ-ุการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องก นการท จริต 
ุุุุุ-ุการเสริมสร้างว ฒนธรรม
องค์กร 
ุุุุุ-ุแผนป้องก นการท จริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องก น
การท จริต 

-ุมาตรการส งเสริมความ
โปร งใสและป้องก นการท จริต
ภายในหน วยงาน 

(1) ผู้บริหารควรแสดงเจตจ านงหรือ
ค าม ่นส ญญาว าจะปฏิบ ติงานด้วย
ความซื้อส ตย์ส จริตุุโปร งใสุุและ
เป็นไปตามหล กธรรมาภิบาล 
(2) มีการจ ดท าแผนปฏิบ ติการ
ป้องก นแก้ไขการท จริตประจ าปี
ให้ช ดเจนุและเผยแพร ต อ
สาธารณะ 
(3) มีการจ ดท ามาตรการภายใน
เพ่ือป้องก นการท จริตุเช นุการเปิด
โอกาสให้กล  มองค์กรุช มชนุมีส วน
ร วมในการป้องก นการท จริต 



5.  ประเด็นที่จะติ องพิ ฒนาเนิื่องจากไดิ คะแนนต่ าสิุด คุือุตุ วชุี้ว ดทีุ่  10 การป้องก นการท จริต ซุึ่งได้คะแนน
เทุ าก บร้อยละุ25ุ ซ่ึงประเมินจากการเผยแพร ข้อมูลที่เป็นปัจจ บ นบนเว บไซต์ของหน วยงานุุเพ่ือเปิดเผยการ
ด าเนินการต างๆให้สาธารณชนได้ร บทราบุใน2ุประเด นคือุการด าเนินการเพ่ือป้องก นการท จริตุและมาตรการ
ภายในเพ่ือป้องก นการท จริตุุมีรายละเอียด ดุ งนี้ 

 
 

ติ ว
ชีว้ิ 
ด 

ห วข อการประเมิ น ค าเฉลี่ยคะแนน 
ตุ วชี้ว ดทุี่ 10 การป้องก นการ
ท จริต 

(1) เจตจ านงส จริตของผู้บริหาร 100.00 

(2) การมีส วนร วมของผู้บริหาร 0.00 
(3) การประเมินความเสี่ยงการท จริตประจ าปี 100.00 

(4) การด าเนินการเพ่ือจ ดการความเสี่ยงการ
ท จริต 

0.00 

(5) การเสริมสร้างว ฒนธรรมองค์กรุ 0.00 

(6) แผนปฏิบ ติการป้องก นการท จริตประจ าปี 100.00 

(7)ุุรายงานการก าก บติดตามการด าเนินการ
ป้องก นการท จริตประจ าปีุรอบุ6ุเดือน 

0.00 

(8)ุุรายงานผลการด าเนินการป้องก นการ
ท จริตประจ าปี 

100.00 

(9)ุุมาตรการส งเสริมค ณธรรมและความ
โปร งใสภายในหน วยงาน 

0.00 

(10)ุการด าเนินการตามมาตรการส งเสริม
ค ณธรรมและความโปร งใสภายในหน วยงาน 

0.00 

 
 
ผลการประเมินข้างตุ้น ชี้ใหุ้เห นว า สุิ่งที่ควรพุ ฒนาเพ่ือให้หนุ วยงานไดุ้คะแนนดุีขึ้นุคุือุผู้บริหารควรให้ความส าค ญ
ต อการมีส วนร วมในการป้องก นการท จริตอย างช ดเจนุและเป็นรูปธรรมุุและหนุ วยงานควรมีการจ ดท าแผนปฏิบ ติ
การป้องก นการท จริตที่เป็นรูปธรรมุช ดเจนุุและมีควรส งเสริมให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนุมีการก าก บ
ติดตามุและตรวจสอบมาตรการด าเนินการเพ่ือป้องก นการท จริตอย างต อเนื่องุุพร้อมท ้งเผยแพร ให้สาธารณะชนได้
ร บทราบ 



6.  ข อเสนอแนะในการจิ ดท ามาตรการเพิื่อข บเคลื่อนการส งเสร มคุณธรรมและความโปร งใสภายในิ
หนิ วยงานให ดิีขึ้น 

 

มาตรการ ข ้นตอนหริือวิ ธิีการ ผ ิ ริ บผ ดชอบ การกำก บ 
ติ ดตาม 

(1) การจ ดท าแผนปฏิบ ติการป้องก น
การท จริตประจ าป ี

ศึกษากระบวนการุข น้ตอนในการ
จ ดท าแผนป้องก นการท จริตที่ถูกตอ้งุ
เป็นรปูธรรม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีุ/ุ
ส าน กปล ด 

รายงานุผล
การด าเนินงาน
ให้ผู้บริหาร
ทราบเป็น
ระยะุอย าง
ต อเนื่อง 

(2) ส งเสริมใหม้ีการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามแผนปฏิบ ติการป้องก นการ
ท จริตอย างเป็นรูปธรรม 

รณรงค์ให้ความรูุ้และสร้างความ
ตระหน กในการป้องก นแก้ไขปัญหา
การท จริต 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส าน กปล ด 

(3) ก าก บติดตามผลการด าเนินงาน
เพื่อป้องก นการท จริตเป็นระยะ 

จ ดท าประกาศมาตรการุหรือแบบ
ประเมินผลการด าเนินการเพื่อป้องก น
การท จริตเป็นระยะ 

ส าน กปล ด/กอง
คล ง/ุกองช าง 

(4)  การเผยแพร ข้อมูลให้สาธารณะ
ชนร บทราบ 

แต งต ้งเจ้าหนา้ที่ผูร้ บผิดชอบในการ
จ ดท าุและเผยแพร ข้อมูลการด าเนนิการ
ต างๆให้สาธารณะชนร บทราบุผ าน
ช องทางที่เหมาะสม 

ส าน ก
ปล ด 

 


