
 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองงาย 

อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่                   
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*************************** 

 
ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับ
การด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงาน
ในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐนี้ แสดงผลคะแนนซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเมืองงายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เทศบาลต าบลเมืองงาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันขับเคลื่อน
การด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครั และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึน้ต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

พัฒนา เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)” ปจัจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น
กลยุทธ์ ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖
5) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ  
๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน  
๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ โดยมีผลรวมคะแนน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้  
(๒.๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment :IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยวัดการรับรู้ ๕ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕) โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ 
๓๐  

(๒.๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ที่ประเมิน โดยวัดการรับรู้ ๓ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๖ –ตัวชี้วัดที่ ๘) โดยมีค่า
น้ าหนักร้อยละ ๓๐  

(๒.๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่ง ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็น
การประเมินระดับการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๙ – ตัวชี้วัดที่ ๑๐) โดยมีค่าน้ าหนักร้อยละ ๔๐ 



 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.17 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ C 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.13 
รองลงมาคือตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.76 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.76 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.78 ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.42 
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.37 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.51 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.70 และตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.13 คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับ
ร้อยละ 37.50 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี   ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

๓.1 จุดแข็ง (ตัวชีวั้ดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จ านวน 1 ตัวข้ีวัด คือ 
(๑) ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.13 เป็นคะแนนจากบุคลากรภายในหน่วยงานมีการ

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่
ก าหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม    

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ไต้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ) จ านวน 9 ตวัชี้วัด คือ 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.76 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวช้องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพือ่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.76 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานได้มีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามยังคงต้องสร้างการ
รับรู้ต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในการมีอยู่ของแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

 
 
 
 
 



 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.78 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากร

ภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ กับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  

(4) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เห็นได้ว่าหน่วยงานควรเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อบนเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

(5) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.42 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของ

ผู้รับบริการ    ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้
มีช่องทางให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.37 เป็นคะแนนจากการประเมินการบุคลากรใน

หน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความสะดวกมากน้อย
เพียงใด การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่างถูกต้องจาก
หน่วยงาน การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง เห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความเข้าใจต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกให้เข้าใจถึงข้ันตอนการด าเนินงานของในเรื่องดังกล่าว 

 
 
 



 

 
(7) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.51 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยว
ช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมี
การพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่าง
ชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับช้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุ ง
วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึน้ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการด าเนินการ 

(8) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.70 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ   ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(9) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ 
ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นช้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่า คะแนนตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับที่ต่ า เนื่องจาก
หน่วยงานไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ไม่มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันไม่มีการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไม่มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ไม่มีแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต 
โดยขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เห็นถึงความส าคัญและลงมือท าเพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

 



 

๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อพัฒนาการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 86.36 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและ แสดงความไว้วางใจต่ อการบริหารงาน
ของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ
พัฒนาส าหรับหน่วยงานเรียงล าดับตามผลคะแนนมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 3 
การใช้อ านาจ 

- ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และมี
การติดตามการด าเนินงาน หากไม่มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย(ชอบด้วยกฎหมาย) ย่อมสามารถลงโทษบุคคลนั้นได้ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของงาน 
- การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ควรด าเนินการ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

- การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 
- การพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียน 
ส่งหลักฐานการร้องเรียนและสามารถติดตามผลการร้องเรี ยน ได้อย่าง
สะดวก ควรด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบใน
ภายหลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ 

- การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่ายงาน ควรเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง 
- การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ควร 
ด าเนินการโดยไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
- ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก 

ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานต้องมี
กระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก 
- ควรมีแนวทางการปฏิบัติ ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน และมีการบังคับใช้อย่างถูกต้อง 
- กรณีที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก มีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 
- สร้างแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การก ากับดูแล การตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
- ควรเพิ่มระดับการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (90.13) = จุดแข็ง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐ 
 



 

 
 ๔.๒ ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน

เท่ากับร้อยละ 80.40  เป็นตัวชี้วัดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้ง
ที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานเรียงล าดับตามผลคะแนนมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- ควรมีช่องทางในการรับฟังค าติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานอย่างหลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย 
- ควรมีการชี้แจงและตอมค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

ตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน 

- เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญต่อการท างานที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
เป็นไปตามข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
- ควรสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน เพื่อต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ให้มี
ความมั่นใจในความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 
- เจ้าหน้าที่ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ การให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
- เจ้าหน้าที่ควรให้บริการผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม 
- ควรมีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็น
หลัก 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุงการท างาน 

- เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
- ควรมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน การให้บริการ 
- ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน การให้บริการ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว 
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงาน การ
ให้บริการ 
- ควรปรับปรุงการด าเนินงาน การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

60.50  บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม 
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงานเรียงล าดับตามผลคะแนนมากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
การดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
ต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   การพัฒนาบุคลากร  การให้
คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ  
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้อง
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจรติ 

- แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงาน และมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ  
- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 



 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
-  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
  

 
 

5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับต่อต้านการทุจริต 

1 จะต้องป้องกันการสร้างอิทธิพลและ
การรวมกลุ่มของผู้บริหารและผู้ที่มีอ านาจ
ในหน่วยงานเพื่อลดปัญหาการขัดแย้ง  

2 จะต้องมีการจัดประชุมพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เพ่ือรับฟังปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการท างานเพ่ือลดปัญหาการใช้
อ านาจอย่างผิดๆ และเป็นการแก้ไขการใช้
อ านาจเพื่อกระท าการทุจริต 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. มาตรการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต 
3. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
5. จัดท า/ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
 

3. การน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ  ทั้ง
ภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

1. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน   
2. น าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน 
 
 

ส านักปลัด 
 



 

 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 
4. การปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานต่อสาธารณะ ให้
มีช่องทางที่หลากหลาย  
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน  
ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์  
Facebook และแอพพลิเคชั่น Line 
2. จัดท าแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน้าหลัก 
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
4 . ป รั บ ป รุ ง ก า ร แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
เชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
5.  ปรับปรุ งการ เผยแพร่ ข้ อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
6.  ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 
 

รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
 

5. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 

1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจุดให้บริการ
ประชาชนเพื่อชี้แจงและตอบค าถาม       
ข้อสงสัยการด าเนินงานของ  
2. จัดประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือสร้างความตระหนักในการท างานด้วย
ความโปร่งใส 
3. จัดให้มีการอบรม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และตระหนักถึงการให้บริการประชาชน 
รวมทั้ งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่กันและกัน      
4. มีการให้พนักงานอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
เน้นให้ พนักงานใช้ความรู้คู่  คุณธรรม 
ท างานอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 

 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดขอบ การก ากับติดตาม 
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย  มีการก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติที่ชัดเจน ,มีแบบการขอ
อนุญาต/การขออนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบที่
สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณี
การยืมของบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
2. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ  มีแผนผัง
ขั้นตอนในการด าเนินการให้ประชาชน
ทราบ 
4. มีการก าหนดกลไกในการตรวจสอบ
การด าเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ/
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 

ส านักปลัด 
 

รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


