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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการ
ของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครั ฐ
ฉบั บ นี้ ประกอบด ว ยผลคะแนนจากตั ว ชี้วั ด ทั้ง 10 ตั ว ชี้วั ด ได แ ก (1) การปฏิ บั ติ ห น า ที่ (2) การใช
งบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปัญหาการทุจริต
(6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสือสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปิดเผย
ขอมูลและ (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดส วนเสียภายใน (Internal)
ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่มีอายุงานเกิน ป 1 และผู มี
ส ว นได ส ว นเสี ย ภายนอก (External) ได แ ก การรั บ รูข องผู รั บ บริการ ผู มาติ ดต อ หรื อ และการเผยแพร
ข อมู ลทีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึงผลคะแนนจะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชหวั ง เป็ น อย า งยิ ง ว าผลการประเมิ น นี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม
และยกระดั บคุณธรรมและความโปรงใสในการดํา เนินงานของเทศบาลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรวมกัน
ขับเคลือนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาลและมีบทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึงจะสามารถสะทอ นภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับ
คาดั ชนีการรับรูการทุจริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งขึ้นตอไป

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เมษายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครืองมือการประเมิ นเชิงบวกเพอื่ เป็นมาตรการปองกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร า งความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยจัดทําโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมิ น
คณ
ุ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกําหนดเป็นกลยุทธ ทีสําคั ญ ของยุ ทธศาสตร
ชาติ วา ด ว ยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเป็นมาตรการปองกันการทจุ ริตเชิงรุก ที่
หนว ย งานภาครัฐทัวประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครั ฐ ที่เ ข า รั บ การประเมิ น ได รั บ ทราบ
ผลการประเมิ น และแนวทางในการพัฒ นาและยกระดั บ หนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
ในป 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเครืองมือในการประเมิน ITA ออกเปน 3 เครื่องมือเพือ่
เก็บขอมูลจากแตละแหลงขอมูล ดังนี้
1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใช
อํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรูข องผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสือสาร
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน
3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เปนแบบวัดที่ใหผูตอบเลือกตอบวามีหรือไมม ีการเปิดเผยขอมูล พรอมระบุ URL เพอื่ เชือ่ มโยง ไปสู
แหลงทีอยูของการเปิดเผยขอมูล และระบคุ ําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคําตอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลจากเว็บ
ไซดของหนวยงาน เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการ
เปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดระดับผลการประเมิน ITA แบงออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 -54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเปาหมายในการขับเคลือ่ นดา นคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ วาภายในป พ.ศ. 2565 หนวยงานภาครัฐจะตอ งมกี ารประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนนขึ้นไป)

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของเทศบาลนคร
นครศรีธ รรมราช อํา เภอเมืองนครศรีธ รรมราช จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ
รอยละ 85.60 คะแนน ซึง่ ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงานระดับ A เมือ่ พิจารณาตาม
ตัวชี้วัดพบวาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารไดคะแนนรอยละ 100 รองลงมาคื อตั ว ชี้วั ด คุ ณ ภาพการ
ดํา เนิ น งาน ได ค ะแนนร อ ยละ 99.87 ตั ว ชี้วั ด การปรั บ ปรุ ง การทํา งาน ได คะแนนร อยละ 99.08
ตั ว ชี้วดั การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ได ค ะแนนร อ ยละ 86.61 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ
86.15 ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 80.61 ตัวชี้วัดการใช ทรั พย สิ นของทางราชการ ได
คะแนนรอยละ 76.55 ตัวชี้วัดการใชง บประมาณ ไดคะแนนรอยละ 76.01 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการ
ทุจริต ไดคะแนนรอยละ 74.37 และตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 73.79 สรุ ป ได ว า จุ ด
แข็ ง ที ห น ว ยงานได คะแนนสู ง สุ ด รอ ยละ 100 คือ ตั ว ชี้วั ด การสื่อสาร สวนทีไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 73.79

3. การวิเคราะหขอมูล
จา กผลการประเม ิน ค ุณ ธรรมและความโปร ง ใสจํ า แนกตามด ัช น ีข องเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตล ะตัวชี้วัดทีแสดงให เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดที่จะตองพัฒนาไวดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตั ว ชี้วัด ประสิ ท ธิภ าพการสื อ สาร โดยรวมได ค ะแนนร อยละ 100 เป็ น คะแนนจาก
การประเมิ น การรับ รู ข องผู รั บ บริ การ ผู ม าติ ด ต อ หรื อ ผู มี สว นได ส ว นเสี ย ของหน ว ยงาน ตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็น ไดวา
หนว ยงานใหความสําคัญกับการสือสารในเรืองผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลทีสาธารณชนที ค วร
รั บ ทราบ รวมทั้ง การจั ด ให มี ชอ งทางให ผู รั บ บริ ก าร ผู ม าติ ด ต อ หรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย สามารถแสดง
ความคิด เห็ นเกีย วกั บ การดําเนิน งาน การใชบ ริก าร นอกจากนี้ห นว ยงานควรสร า งการรั บ รูเ กีย วกับ การ
จั ด ใหมีชอ งทางใหผู มาติ ด ตอราชการสามารถรองเรีย นการทุจ ริต ของเจ า หน า ที่ในหน ว ยงานด ว ย ซึ งจะ
สะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ตั ว ชี้วั ด คุ ณ ภาพการดํา เนิ น งาน ได ค ะแนนร อ ยละ 99.87 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ การดําเนิน งาน
ในประเด็นทีเกียวของกับการปฏิบัติหนาทีของเจาหนา ที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้น ตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดไว อย า งเคร งครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผู รับ บริ การมี ความเชือมันในคุ ณภาพ การดําเนินงานของ
หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูลทีชัดเจนแก ผู รั บ บริ ก าร
ไม นําผลประโยชน ข องพวกพ อ งอยู เ หนื อ ผลประโยชน ส าธารณะ และไม พ บว ามีการเรียกรับสินบน
แตท ั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพฒ
ั นาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น ซึงควรเผยแพรผลงานหรือขอมูลสา
ธารระอยางชดั เจน เขา ถึงงา ย ไมซับซอน อีกทังควรมีชอ งทางทีหลากหลาย การบริการให เ กิ ดความ
โปรงใส ปรับ ปรุ งวิธีการและขั้น ตอนการทํางานใหดียิงขึ้น และเปิ ดโอกาสให ผู รับ บริการ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน
(3) ตั ว ชี้วั ด การปรั บ ปรุ ง การทํา งาน ได ค ะแนนร อ ยละ 99.08 เป็ น คะแนนจากการ
ประเมิน การรับ รูของผู รั บ บริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสว นไดสว นเสียของหน ว ยงานต อ การปรั บปรุงระบบ
การทํา งานในประเด็นที เ กีย วขอ งกับ การปรับ ปรุง พฒ
ั นาหนว ยงาน ทั้ง การปฏิบ ัติง านของเจา หน า ทีแ ละ
กระบวนการทํางานของหนว ยงานใหดียิง ขึ้นรวมไปถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนิน งานเพือ ให เ กิ ด
ความสะดวกรวดเร็ว มากยิง ขึ้น ซึง หนว ยงานควรมี ก ระบวนการเปิ ด โอกาสให ผู รั บ บริ ก ารหรื อ ผูมา
ติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพอื่ ใหสอดคลองกบั ความตองการดวย
(4) ตัวชี้วัดการป อ งกัน การทุ จ ริต ได ค ะแนนรอ ยละ 86.61 เป็นคะแนน จากการเผยแพร
ขอ มูลทีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทจุ ริต ไดแกเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกนั การทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการ ป อ งกัน
การทุจ ริต และ (2) มาตรการภายในเพอื่ ปอ งกัน การทุ จ ริต ได แ ก มาตรการภายในเพื่อส งเสริ มความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะ
ปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได
(5) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ 86.15 จากการประเมินการรับ รูของบุคลากร
ภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้น ตอนและระยะเวลาทีกําหนด

ไว สะทอ นใหเ ห็น วา หนว ยงานมีแ นวโนม การดํา เนิน งานที่เ ป็น ไปตามหลั ก การความโปร ง ใสและม ี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยา งไรก็ดีห นว ยงานควรใหค วามสําคัญ มากขึนในเรื อ งการปฏิบั ติ ง านของ
บุ ค ลากรในการให บริ การแก ผู ม าติด ตอทัว่ ไปกับผู ม าติด ตอ ที่รู จั กกัน เป็ นส ว นตั วอยางเทาเทียมกัน
3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 85 ) จํานวน 5 ตัวชี้วัดคือ
(1) ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละ 80.61 เป็นคะแนนจากการประเมิน การรั บรูของ
บ ุค ลากรภายในหนว ยงานตอ การใชอํ านาจของผูบ ัง คับ บัญ ชาของตนเองในประเด ็น ที เ กี่ย วขอ งกับ การ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏบิ ัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพอื ใหสิทธปิ ระโยชนตา งๆ ซึงจะตอง
เป็นไปอยา งเป็นธรรมและไมเ ลือกปฏิบัติ เห็นได วาบุคลากรภายในหนว ยงานมีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(2) ตัวชี้วัด การใชทรั พยสินของทางราชการ ได คะแนนรอยละ 76.55 เปนคะแนนจากการ
ประเมิ นการรับรูของบุ คลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวขอ งกับ
พฤติกรรมของบ ุค ลากรภายในในการนํา ทรพั ยส ินของราชการของหนวยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น
และพฤติก รรมในการขอยืมทรัพยสิน ของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหนว ยงานและการยื ม
โดยบุคคลภายนอกหน ว ยงาน ซึ งหนว ยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญ าตที่ชัดเจนและสะดวก
เห็ นไดวา หนว ยงานควรจะมีก ารจัด ทํา แนวทางปฏิบัติเ กีย วกับ การใชท รัพ ยสิน ของราชการทีถูก ตอ งเพื่อ
เผยแพรใ หบุ ค ลากรภายในได รั บ ทราบและนําไปปฏิบั ติ รวมถึ ง หน ว ยงานจะต อ งมี ก ารกํากับ ดู แ ลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสนิ ของราชการของหนวยงานดวย
(3) ตัว ชี้วัดการใชง บประมาณ ไดคะแนนรอยละ 76.01 เป็นคะแนนจากการประเมิน การ
รับ รู ของบุคลากรภายในหนว ยงานตอการดําเนินการตา งๆ ของหน วยงานในประเด็ นที่เกี่ย วของกับการใช
จา ยเงิน งบประมาณนับ ตั้งแตการจัด ทําแผนการใชจ า ยงบประมาณประจํา ปีและเผยแพรอย า งโปรง ใสไป
จนถ ึง ลัก ษณะการใช จ า ยงบประมาณของหน ว ยงา นอย า งคุม ค า เป ็น ไปตามว ัต ถ ุป ระสงค แ ละไม เ อื้อ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพอ ง การเบิกจายเงินของบุค ลากรภายในเรืองตางๆ เชน ค าวัส ดุอุป กรณ หรือ
คา เดิน ทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุด วย เห็ น ได วาหนว ยงานควรให
ความสําคัญ กับการเปิดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได
(4) ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละ 74.37 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปัญหาการทุจ ริตของหนวยงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการให
ความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานมีการจัดทําแผนงานดา น
การป องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ตเพื่อใหเ กิด การแก ไขปั ญหาการทุ จ ริ ต อยา งเปนรูปธรรม
(5) ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 73.79 เป็นคะแนนจากการเผยแพร ข อ มู ล ที
เป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็บ ไซต ข องหน ว ยงานเพอื่ เปิ ด เผยข อ มู ล ต า งๆ ของหน ว ยงานใหสาธารณชนทราบใน 5
ประเดน็ คือ (1) ขอ มูลพนื้ ฐาน ไดแก ขอมลู พนื้ ฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสั ม พัน ธข อ มู ล (2) การ
บริ ห ารงานไดแ ก แผนดําเนิ น งาน การปฏิบั ติ ง านและการให บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ
ได แ ก แผนการใชจ า ยงบประมาณประจําปแ ละการจั ด ซื อ จั ด จ า งหรื อการจั ดหาพัสดุ (4) การบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพ ยากรบุค คล ได แกน โยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุค คล การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑการบริการและพฒ
ั นาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสใน
หนวยงาน ไดแกการจัดการเรืองรองเรียนการทจุ ริต และการเปิดโอกาส ให เ กิด การมี สว นร ว ม ซึ ง การ
เผยแพร ข อมู ล ในประเด็น ขา งตน แสดงถึง ความโปร งใสในการบริ หารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
4.1 ผลการประเมิ น ตามแบบสํารวจความคิด เห็ น ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายใน (Internal) ได
คะแนนร อยละ 78.74 อยูในระดั บดี (GOOD) บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนิ นงานที่เป็น ไปตาม
หลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรสวนใหญ มี ความเชือมันและแสดงความ
ไววางใจตอการบริหารงานของผูบริหารทีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ทางราชการ

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นทีค วรพัฒนา
(1) การรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย (1) สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการ
งบประมาณประจําปของหนวยงาน ใชจา ยงบประมาณประจําปให
(2) การใชจา ยงบประมาณ
บุคลากรภายในหนวยงาน
(2) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน
หนวยงานมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
(3) มีชองทางเพื่อใหบุคลากรภายใน
หนวยงานสามารถแจงเบาะแสที่
สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน
(1) การรับรูแนวปฏิบัติของ
(1) สรางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
หนวยงานของทานเกี่ยวกับการใช ทรัพยสินของราชการ
ทรัพยสินของราชการ
(2) มีขั้นตอนการขออนุญาต
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ
การขอยืมที่ถูกตอ ง
ยืมทรัพยสินของราชการไปใช
(3) สรางมาตรการการกํากับดูและ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
และตรวจสอบการใชทรัพยสนิ ของ
(3) การขอยืมทรัพยสินของราชการ ทางราชการ
ไปใชปฏิบัติงานอยางถูกตอง
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ
ปองกันไมใหม ีการนําไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

4.2 ผลการประเมิน ตามแบบสํารวจความคิ ดเห็ นผู มีสว นได ส ว นเสี ย ภายนอก (External)
ได คะแนนรอยละ 99.65 อยูใ นระดั บ ดี (GOOD) บ ง ชีใ้ ห เ ห็ น วา ประชาชนหรื อผู รั บ บริ ก ารมี ค วามเชื่อมั่น
ในคุ ณ ภาพการดําเนิ น งานของหน ว ยงานว า ยึ ด หลั ก ตามมาตรฐานขั้น ตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
โดยมี ก ารให ข อ มู ล ที่ชั ด เจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา
ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับ สิน บนทั้งที เป็ น เงิ น ทรั พย สิ น และผลประโยชนอนื่ ๆ ที
อาจคํานวณเป็ น เงิน ได อยา งไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การใหบริการแก
ผูรับบริการเปนไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาทีกําหนด
(2) การปฏิบัติงาน/ใหบริการแก
ทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทา
เทียมกนั ของพนักงาน

ประเด็นทีค วรพัฒนา
(1) มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง
ชัดเจน
(2) สรางจิตสํานึกแกพนักงานใน
หนวยงานใหบริการตอผูมาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ (1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสว นเสีย เขา
ทํางาน
ไปมีสว นรวมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ
ของหนวยงาน
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ

เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการปรับปรุงการดําเนินงาน
การบริการใหเกิดความโปรงใส
มีวิธีการและขั้นตอนการท างานใหดี
ขึ้น

4.3 ผลการประเมนิ ตามแบบตรวจการเปิดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ไดคะแนนรอยละ 80.20
อยูในระดับดี (GOOD) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีการวางระบบทีดีเพื่อเปิดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบอยางเป็นปัจจุบัน
แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเป็น “ตนแบบ” ในการ
ดําเนินงานในดานความโปรงใสแกสวนราชการอื่นๆได
อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับ
หนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล

ประเด็นการประเมิน
(1) ขอมูลพื้นฐาน
- การเปดเพื่อสอบทานของขอมูล
การติดตอ
(2) การบริหารงาน
- การเปดเผยขอมูล E-service
ไมสอดคลองตามรายละเอียดที่
กำหนด
(3) การบริหารเงินงบประมาณ
- การเปดเผยขอมูล แผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ไมสอดคลองตามรายละเอียด
ที่กําหนด

ประเด็นทีค วรพัฒนา
(1) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพื่อ
สอบทานของขอมูลการติดตอ
(2) ปรับปรุงขอมูลระบบ E-service
ใหสอดคลองตามรายละเอียดที่
กําหนด
(3) ปรับปรุงขอมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ใหสอดคลองตามรายละเอียดที่
กําหนด

5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น
มาตรการ
(1) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถกู ตอง
(2) ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน
(3) ใหความรูเรืองการประเมนิ
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

(4) การจัดทําประกาศขอปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชในการปฏิบัติงาน
5) การเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงแก
ผูมาใชบริการอยางถูกตอง
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการ
ใหผูมาติดตออยางโปรงใส
6) เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผู
มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน
7) มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ
จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
สำนักปลัดเทศบาล
การใชทรัพยสินของราชการที่
สํานักการคลัง
ถูกตอง
(1) ฝกอบรมหรือประชุม
สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานหนวยงานเพอื่ ให
ความรูเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอน
รณรงคใหความรูเรื่องการ
กองวิชาการและแผนงาน
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม
ออนไลนหรือสือ่ สารสนเทศของ
หนวยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติ
ในการขอยืมทรัพยสินของทาง
สํานักการคลัง
ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน
ใหบุคคลภายในและภายนอก
หนวยงานทราบใหชัดเจน
จัดทําประกาศไมเรียกรอง
สำนักปลัดเทศบาล
ประโยชนอื่นใดในการปฏิบัติ
หนาที่ และมีการจัดทําประกาศ
ไมเรียกรับผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินใดๆ
ประชาสัมพันธชองทางการ
สำนักปลัดเทศบาล
รองเรียน การใหขอเสนอแนะ
เพื่อใหบุคลากรและสาธารณชน
รับทราบ
สำนักปลัดเทศบาล
(1) สรางความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับเกณฑการประเมินและ
สํานักการคลัง
การทํางาน
สํานักการชาง
(2) ผูบริหารเนนย้ําในที่ประชุม
เรื่องความเปนธรรมในการ
ประเมิน เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ใหกับหัวหนางาน

การกํากับ
-รายงานและ
สรุปผล ณ สิ้นป
งบประมาณ

