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คาํนํา 
 

 

รายงานการวิเคราะห ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเน ินงานของหน วยงานภาคร ั ฐ
ฉบ ับนี ้ ประกอบด วยผลคะแนนจากต ั วชี้ว ัดทั้ง 10 ต ั วชี้ว ัด ได แก (1 ) การปฏ ิบ ั ต ิหน าที ่(2) การใช 
งบประมาณ   (3) การใช อํานาจ  (4) การใช ทร ัพย ส ินของราชการ  (5) การแก ไขป ัญหาการท ุจร ิต 
(6) คณุภาพการดําเน ินงาน (7) ประส ิทธิภาพการสื อสาร (8) การปร ับปร ุงระบบการทํางาน (9) การเป ิดเผย 
ข อม ูลและ (10) การป องก ันการท ุจร ิต  โดยประเม ินผลจากการร ับร ูของผ ูม ีส วนได ส วนเส ียภายใน (Internal) 
ไดแก  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่มีอายงุานเกิน 1 ป  และผู ม ี
ส วนได ส วนเส ียภายนอก (External) ไดแก  การร ับร ูของผ ูร ับบร ิการ ผ ูมาต ิดต อ หร ือ และการเผยแพร 
ข อม ูลที เป ็นป ัจจ ุบ ันบนเว ็บไซต ของหน วยงาน (Open Data) ซึ งผลคะแนนจะสะท อนให เห ็นถ ึงการปฏิบ ัต ิงาน 
ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชหว ัง เป ็นอย  างยิ  งว  าผลการประเม ินนี้จะช วยสน ับสน ุน ส งเสร ิม
และยกระด ับค ุณธรรมและความโปร งใสในการดาํเน ินงานของเทศบาลฯ ได อย างม ีประส ิทธิภาพเพื่อร วมก ัน
ข ับเคลื อนการดําเน ินงานภาคร ัฐภายใต กรอบธรรมาภิบาลและม ีบทบาทในการผล ักด ันกลไกในการป องก ันการ
ท ุจร ิตของประเทศ ซึ งจะสามารถสะท อนภาพล ักษณ เช ิงบวกให ก ับหน วยงานภาคร ัฐ และส งผลต อการยกระด ับ
ค าด ัชน ีการร ับรู การท ุจร ิต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหมีอ ันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
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1. หล ักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการปองก ันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สาํน ักงาน ป.ป.ช.) ได พ ัฒนา 

เคร ืองม ือการประเม ินเช ิงบวกเพ ่ือเป ็นมาตรการป องก ันการท ุจร ิตและเป ็นกลไกในการสร างความตระหน ักให
หนวยงานภาครฐัมีการดําเนนิงานอยางโปร งใสและม ีค ุณธรรม โดยจัดทําโครงการประเม ินค ุณธรรมและความ โปร งใส
ในการดําเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ป ัจจ ุบ ันการประเม ิน
ค ณุธรรมและความโปร งใสในการดําเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ได ถ ูกําหนดเป ็นกลย ุทธ ท ีสําค ัญของย ุทธศาสตร 
ชาต ิว าด วยการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ซ่ึงถ ือเปนการยกระดับใหการ
ประเมินค ุณธรรมและความโปรงใสในการดําเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐให เป ็นมาตรการป องก ันการท จุร ิตเช ิงร ุกท่ี
หน วย งานภาคร ัฐทั วประเทศจะต องดําเน ินการ โดยมุ งหวังให หน วยงานภาคร ัฐที่เข าร ับการประเม ินได ร ับทราบ
ผลการประเม ินและแนวทางในการพ ัฒนาและยกระด ับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

ในป 2562 สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเครื องม ือในการประเมิน ITA ออกเปน 3 เครื่องมือเพือ่

เก็บขอมูลจากแตละแหลงข อมูล ดังนี้ 

1) แบบวัดการร ับรูของผูมีสวนได สวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เปนแบบว ัดที่ใหผูตอบเล ือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถ ุประสงคเพ ื่อเก็บข อมูล 

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้ว ัดการใชงบประมาณ ตัวชี้วัดการใช 

อํานาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยส ินของราชการ และตัวช ี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนได สวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) เปนแบบว ัดที่ใหผูตอบเลือกคาํตอบตามการรับรูของตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ ื่อเก็บขอมูล 

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 3 ตัวชี้วัด ไดแก  ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธภิาพการส ือสาร 

และตัวช ี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน 

3) แบบตรวจการเปดเผยข อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เปนแบบว ัดที่ใหผูตอบเลือกตอบวามีหรือไม มีการเป ิดเผยขอมูล พร อมระบุ URL เพ ือ่เชือ่มโยง ไปสู

แหลงที อยูของการเป ิดเผยข อมูล และระบ คุําอธิบายเพ ิ่มเติมประกอบคําตอบ โดยมีว ัตถุประสงคเพ ื่อเก็บขอมูลจากเว็บ

ไซดของหนวยงาน เปนการประเม ินระดับการเปดเผยข อมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  ตัวชี้วัดการ

เปดเผยขอมูล   และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดระดบัผลการประเมิน ITA แบ งออกเป ็น 7 ระดับ ด ังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 -54.99 E 

0 – 49.99 F 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดเปาหมายในการข ับเคลือ่นด านคณุธรรมและความโปรงใสของ 

หนวยงานภาครฐั วาภายในป พ.ศ. 2565 หนวยงานภาครัฐจะต องม กีารประเมิน ITA ผานเกณฑ  (85 คะแนนขึ้นไป) 



 

 

2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเน ินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดําเน ินงานของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมได คะแนนเท าก ับ
ร อยละ 85.60 คะแนน ซึง่ถ ือว าม ีค ุณธรรมและความโปรงใสในการเนินงานระดับ A เมือ่พ ิจารณาตาม
ต ัวชี้ว ัดพบว าต ัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได คะแนนร อยละ 100 รองลงมาค ือต ัวชี้ว ัดคุณภาพการ
ดํา เนินงาน ได คะแนนร อยละ 99.87 ต ัวชี้ว ัดการปรับปรุงการทํางาน  ได คะแนนร อยละ 99.08 
ต ัวชี้วดัการปองกันการท ุจร ิต ได คะแนนร อยละ 86.61 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที ่ ไดคะแนนรอยละ 
86.15 ต ัวชี้วัดการใชอํานาจ ได คะแนนร อยละ 80.61  ต ัวชี้ว ัดการใช ทร ัพย ส ินของทางราชการ  ได 
คะแนนร อยละ  76.55  ต ัวชี้ว ัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 76.01 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการ
ทุจริต ไดคะแนนร อยละ 74.37 และตวัช ี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 73.79 สร ุปได ว า จ ุด
แข ็งที หน วยงานได คะแนนส ูงส ุดรอยละ 100 ค ือ ต ัวชี้ว ัดการสื่อสาร  ส วนที ได คะแนนต่ําส ุด  ค ือ  ตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนรอยละ 73.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. การว ิเคราะห ขอม ูล 
จา กผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ง ใสจําแนกตามด ัชน ีของ เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  มีผลการวิเคราะห ข อม ูลในแต ละต ัวชี้วัดที แสดงให เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพ ัฒนาไวดังตอไปนี้ 
3.1 จุดแข ็ง (ตัวช ี้ว ัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ  85) จํานวน 5 ตัวช้ีว ัด คือ 

(1) ต ัวชี้ว ัดประส ิทธ ิภาพการสื อสาร โดยรวมได คะแนนร อยละ 100 เป ็นคะแนนจาก
การประเม ินการร ับรู ของผ ูร ับบร ิการ ผ ูมาต ิดต อ หร ือผู ม ีส วนได ส วนเส ียของหน วยงาน ตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เก ี่ยวของก ับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ต อสาธารณชน เห ็นได วา
หน วยงานให ความสําค ัญก ับการส ือสารในเรื องผลการดําเน ินงานของหน วยงานและข อม ูลที สาธารณชนที ควร
ร ับทราบ รวมทั้งการจ ัดให ม ีช องทางให ผู ร ับบร ิการ ผู มาต ิดต อ หร ือผู ม ีส วนได ส วนเส ีย สามารถแสดง
ความค ิดเห ็นเกี ยวก ับการดําเน ินงาน การใช บร ิการ นอกจากนี้หน วยงานควรสร างการร ับรู เกี ยวก ับ การ
จ ัดให ม ีช องทางให ผู มาต ิดต อราชการสามารถร องเร ียนการท ุจร ิตของเจ าหน าที่ในหน วยงานด วย ซึ งจะ 
สะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบรกิาร ผ ูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางม ีประสิทธิภาพ 

(2) ต ัวชี้ว ัดคุณภาพการดํา เนินงาน ได  คะแนนร  อยละ 99.87 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผ ูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหน วยงานต อค ุณภาพ การดําเน ินงาน 
ในประเด ็นท ีเก ียวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิหน าที ของเจ าหน าที่ โดยย ึดหล ักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดไว อย างเคร งคร ัด เห ็นได ว าประชาชนหร ือผู  ร ับบร ิการม ีความเชื อม ันในค ุณภาพ การดําเนินงานของ
หนวยงานวายึดหล ักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  ม ีการให ข อม ูลที ชัดเจนแก ผู  ร ับบร ิการ 
ไม นําผลประโยชน ของพวกพ องอยู  เหน ือผลประโยชน สาธารณะ และไม พบว ามีการเร ียกร ับส ินบน 
แต ทั้งนี ้ควรม ีการพ ัฒนาปร ับปร ุงพ ฒันาเพ ื่อให หน วยงานได คะแนนด ีขึ้น ซึ งควรเผยแพรผลงานหร ือข อม ูลสา
ธารระอย างช ดัเจน เข าถ ึงง าย ไม ซ ับซ อน อ ีกทั งควรม ีช องทางที หลากหลาย การบร ิการให เก ิดความ
โปร งใส ปร ับปร ุงว ิธ ีการและขั้นตอนการทํางานให ด ียิ งขึ้น และเป ิดโอกาสให ผู ร ับบร ิการ หร ือผูมีสวนไดสวน
เสยีเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

(3) ต ั วชี้ว ัดการปรับปรุงการทํา งาน  ได คะแนนร อยละ 99.08 เป ็นคะแนนจากการ
ประเม ินการร ับร ูของผ ูร ับบร ิการ ผู มาต ิดต อหร ือ ผู ม ีส วนได ส วนเส ียของหน วยงานต อ การปร ับปร ุงระบบ
การทํางานในประเด ็นที เกี ยวข องก ับการปร ับปร ุงพ ฒันาหน วยงาน ทั้งการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ าหน าที และ
กระบวนการทํางานของหน วยงานให ด ียิ งขึ้นรวมไปถ ึงการนําเทคโนโลย ีมาใช ในการดําเน ินงานเพ  ือให เก ิด
ความสะดวกรวดเร ็วมากยิ งขึ้น     ซึ งหน วยงานควรม ีกระบวนการเป ิดโอกาสให ผู ร ับบร ิการหร ือ ผูมา
ติดตอเข ามาม ีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานเพ ือ่ใหสอดคล องก บัความตองการดวย 

(4) ตัวชี้วัดการปองกันการท ุจร ิต ได คะแนนร อยละ 86.61 เป ็นคะแนน จากการเผยแพร 
ข อม ูลท ีเป ็นป ัจจ ุบ ันบนเว ็บไซต ของหน วยงาน เพ ื่อเป ิดเผยการดําเน ินการต าง ๆ ของหน วยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเน ินการเพ ่ือป องก ันการท จุร ิต  ได แกเจตจํานงส ุจร ิตของผูบริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป องก ันการท ุจร ิต การเสร ิมสร างวัฒนธรรมองค กร  และแผนปฏิบ ัต ิการ ป องก ัน
การท ุจร ิต และ (2) มาตรการภายในเพ ่ือป องก ันการท ุจร ิต ได แก มาตรการภายในเพ ื่อส งเสร ิมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถ ึงความพยายามของหน วยงานที่จะ
ปองก ันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข ึ้นได 

(5) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละ 86.15 จากการประเม ินการร ับรู ของบ ุคลากร
ภายในหน วยงานต อการปฏ ิบ ัต ิงานของบ ุคลากรในหน วยงานของตนเอง ในประเด ็นที่เกี่ยวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน
โดยย ึดหล ักตามมาตรฐาน ม ีความโปร งใส ปฏ ิบ ัต ิงานหร ือดําเน ินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที กําหนด



 

ไว  สะท อนให เห ็นว าหน วยงานม ีแนวโน มการดําเน ินงานที่เป ็นไปตามหล ักการความโปร งใสและม ี
มาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิงาน แต อย างไรก ็ดีหน วยงานควรให ความสําค ัญมากขึ นในเรื องการปฏ ิบ ัต ิงานของ
บ ุคลากรในการให บร ิการแก ผู มาต ิดต อทัว่ไปก ับผ ูมาต ิดต อที่รู จ ักก ันเป ็นส วนต ัวอยางเทาเท ียมก ัน 
 
3.2 จุดที่ตองพ ัฒนา (ตัวช ี้ว ัดที่ไดคะแนนต่ํากว ารอยละ  85 ) จํานวน 5 ตัวชี้ว ัดคือ 

(1) ต ัวชี้วัดการใชอํานาจ ได คะแนนร อยละ 80.61 เป ็นคะแนนจากการประเม ินการร ับรู ของ
บ ุคลากรภายในหน วยงานต อการใช อํานาจของผู บ ังค ับบ ัญชาของตนเองในประเด ็นที เกี่ยวข องก ับการ
มอบหมายงาน การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน การค ัดเล ือกบ ุคลากรเพ ื อให ส ิทธ ปิระโยชนต างๆ ซึ งจะต อง
เป ็นไปอย างเป ็นธรรมและไม เล ือกปฏ ิบ ัติ เห ็นได ว าบ ุคลากรภายในหน วยงานม ีความเชื่อมั่นตอการใชอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 

(2) ต ัวชี้ว ัดการใช ทร ัพย ส ินของทางราชการ  ได คะแนนร อยละ 76.55  เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการในประเด ็นที่เก่ียวของก ับ
พฤต ิกรรมของบ ุคลากรภายในในการนําทร พัย ส ินของราชการของหน วยงานไปเป ็นของตนเองหร ือนําไปให ผู อ ื่น 
และพฤต ิกรรมในการขอย ืมทร ัพย ส ินของทางราชการทั้งการย ืมโดยบ ุคลากรภายในหน วยงานและการย ืม
โดยบ ุคคลภายนอกหน วยงาน ซึ งหน วยงานจะต องม ีกระบวนการในการขออน ุญาตที่ช ัดเจนและสะดวก 
เห ็นได ว าหน วยงานควรจะม ีการจ ัดทําแนวทางปฏ ิบ ัต ิเกี ยวก ับการใช ทร ัพย ส ินของราชการที ถ ูกต องเพ ื่อ
เผยแพร ให บ ุคลากรภายในได ร ับทราบและนําไปปฏ ิบ ัติ  รวมถ ึงหน วยงานจะต องม ีการกําก ับด ูแลและ
ตรวจสอบการใชทรัพยสนิของราชการของหนวยงานดวย 

(3) ต ัวชี้ว ัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละ 76.01 เป ็นคะแนนจากการประเม ินการ
ร ับร ูของบ ุคลากรภายในหน วยงานต อการดําเน ินการต างๆ ของหน วยงานในประเด ็นที่เก่ียวข องก ับการใช 
จ ายเง ินงบประมาณน ับตั้งแต การจ ัดทําแผนการใช จ ายงบประมาณประจําป ีและเผยแพรอย างโปร งใสไป
จนถ ึงล ักษณะการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานอย างคุ มค าเป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค และไม เอ ื้อ
ประโยชน แกตนเองหร ือพวกพ อง  การเบ ิกจ ายเง ินของบ ุคลากรภายในเรื องต างๆ เช น ค าว ัสด ุอ ุปกรณ หร ือ
ค าเด ินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจ ัดซื้อจ ัดจ างและการตรวจร ับพ ัสด ุด วย เห ็นได ว าหน วยงานควรให 
ความสําค ัญ  ก ับการเป ิดโอกาสให บ ุคลากรภายในม ีส วนร วมในการตรวจสอบการใชจ ายงบประมาณของหนวยงาน
ตนเองได 

(4) ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนร อยละ 74.37 เป ็นคะแนนจากการประเม ิน
การร ับรู ของบ ุคลากรภายในหน วยงานต อการแก ไขป ัญหาการท ุจ ร ิตของหน วยงานในประเด็นที่เก ี่ยวของก ับการให
ความสาํคัญของผูบริหารส ูงส ุดในการต อต านการท ุจร ิตอย างจร ิงจ ัง โดยหน วยงานม ีการจ ัดทําแผนงานด าน
การป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตเพ ื่อให เก ิดการแก ไขป ัญหาการท ุจร ิตอย างเปนรูปธรรม 

(5) ตัวช ี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละ 73.79 เป ็นคะแนนจากการเผยแพร ข อม ูลที 
เป ็นป ัจจ ุบ ันบนเว ็บไซต ของหน วยงานเพ ือ่เป ิดเผยข อม ูลต างๆ ของหน วยงานให สาธารณชนทราบใน 5 
ประเด น็ค ือ (1) ข อม ูลพ ืน้ฐาน ได แก ข อม ลูพ ืน้ฐาน ข าวประชาส ัมพ ันธ และการปฏ ิส ัมพ ันธ ข อม ูล (2) การ
บร ิหารงานได แก  แผนดําเน ินงาน  การปฏ ิบ ัต ิงานและการให บร ิการ (3) การบร ิหารเง ินงบประมาณ 
ได แก แผนการใช จ ายงบประมาณประจําปและการจ ัดซ ือจ ัดจ างหร ือการจ ัดหาพ ัสดุ (4) การบร ิหารและ
พ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล ได แกนโยบายการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคล การดําเน ินการตามนโยบายการบร ิหาร
ทร ัพยากรบ ุคคลและหล ักเกณฑ การบร ิการและพ ฒันาทร ัพยากรบ ุคคล และ (5) การส งเสร ิมความโปร งใสใน
หน วยงาน ได แกการจ ัดการเรื องร องเร ียนการท จุร ิต และการเป ิดโอกาส ให เก ิดการม ีส วนร วม ซึ งการ
เผยแพร ข อม ูลในประเด ็นข างต นแสดงถ ึงความโปร งใสในการบร ิหารงานและ การดําเนินงานของหนวยงาน 

 



 

 

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคณุธรรมและความโปร งใสในการดําเน ินงานของหนวยงาน 
4.1 ผลการประเม ินตามแบบสํารวจความค ิดเห ็นผ ูม ีส วนได ส วนเส ียภายใน (Internal) ได 

คะแนนร อยละ 78.74 อยู ในระด ับด ี (GOOD) บ งชี้ให เห ็นว าหน วยงานม ีแนวโน มการดําเน ินงานที่เป ็นไปตาม
หล ักการความโปร งใสและม ีมาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิงาน โดยบ ุคลากรส วนใหญ ม ีความเชื อม ันและแสดงความ
ไววางใจต อการบร ิหารงานของผู บร ิหารท ีมุ งสู การป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตอย างม ีประส ิทธิผล โดยสิ่งที่ควร
เปนประเด็นในการพัฒนาสำหรับหนวยงาน มีรายละเอ ียดดังนี้ 

 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที ่ 2 การใชงบประมาณ (1) การรับรูเก่ียวก ับแผนการใชจาย (1) สรางการรบัรูเก่ียวกับแผนการ 

งบประมาณประจําปของหนวยงาน ใชจายงบประมาณประจําปให 
(2) การใชจายงบประมาณ บุคลากรภายในหนวยงาน 

(2) เปดโอกาสใหบ ุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3) มีชองทางเพ ื่อใหบ ุคลากรภายใน 
หนวยงานสามารถแจงเบาะแสที่ 
สงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู 
รองเรียน 

ตัวชี้วัดที ่ 4 การใชทรัพยสินของ (1) การรับรูแนวปฏิบัติของ (1) สรางแนวปฏ ิบัต ิเก่ียวกับการใช 
ทางราชการ หนวยงานของท านเก่ียวกับการใช ทรพัยสินของราชการ 

ทรัพยสินของราชการ (2) มีข ั้นตอนการขออนุญาต 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ ื่อ การขอยืมท่ีถูกต อง 
ยืมทรัพยสินของราชการไปใช (3) สรางมาตรการการกํากับดูและ 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน และตรวจสอบการใชทรัพยสนิของ 
(3) การขอยืมทรัพยสินของราชการ ทางราชการ 
ไปใชปฏิบัติงานอย างถ ูกตอง 
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใชทรัพยสินของราชการ เพ ื่อ 
ปองกันไมให มีการนําไปใชประโยชน 
สวนตัว กลุม หรือพวกพ อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 ผลการประเม ินตามแบบสาํรวจความค ิดเห ็นผ ูม ีส วนได ส วนเส ียภายนอก (External) 
ได คะแนนร อยละ 99.65 อยู ในระด ับดี (GOOD) บ งชีใ้ห เห ็นว าประชาชนหร ือผ ูร ับบร ิการม ีความเช ื่อมั่น
ในค ุณภาพการดําเน ินงานของหน วยงานว าย ึดหล ักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว 
โดยม ีการให ข อม ูลที่ช ัดเจนแก ผู ร ับบร ิการอย างตรงไปตรงมา ไม นําผลประโยชน ของพวกพ องอยู เหน ือ
ผลประโยชน สาธารณะ และไม พบว าม ีการเร ียกร ับส ินบนทั้งท ีเป ็นเง ิน ทร ัพย ส ิน และผลประโยชน อ ืน่ๆ ที 
อาจคาํนวณเป ็นเง ินได อย างไรก ็ดีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการพ ัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอ ียด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที ่ 6 คณุภาพการดาํเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การใหบร ิการแก  (1) มีข ั้นตอนและระยะเวลาการ 

ผูรับบริการเปนไปตามข ั้นตอนและ ปฏิบัติงาน/การใหบร ิการอยาง 
ระยะเวลาที กําหนด ชัดเจน 
(2) การปฏิบัติงาน/ใหบร ิการแก  (2) สรางจิตสํานึกแกพน ักงานใน 
ทาน กับผูมาติดตออ ื่น ๆ อยางเทา หนวยงานใหบริการตอผู มาต ิดตอ 
เทียมก นัของพน ักงาน อยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที ่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทํางาน 

(1) เปดโอกาสใหผูรับบร ิการ ผูมา 
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา 
ไปมสีวนรวมในการปรับปรุง 
พ ัฒนาการดาํเนินงาน/การให บริการ 
ของหนวยงาน 
(2) การปรับปรุงคณุภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบร ิการ 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ 
ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุงการดาํเนินงาน 
การบริการใหเกิดความโปรงใส 
มีวิธ ีการและขั้นตอนการท างานใหดี 
ขึ้น 



 

 

4.3 ผลการประเม นิตามแบบตรวจการเป ิดเผยข อม ูลสาธารณะ (OIT) ได คะแนนร อยละ 80.20 
อยู ในระด ับดี (GOOD) บ งชี้ให เห ็นว าหน วยงานม ีการวางระบบท ีด ีเพ ื่อเป ิดเผยข อม ูลต างๆ ของหน วยงานให 
สาธารณชนได ร ับทราบอย างเป ็นป ัจจ ุบ ัน แสดงถ ึงความพยายามของหน วยงานที่จะป องก ันการท ุจร ิตใน
หน วยงานให ลดน อยลงหร ือไมสามารถเก ิดข้ึนไดทําให โดยรวมแล วหน วยงานสามารถเป ็น “ต นแบบ” ในการ
ดําเน ินงานในด านความโปร งใสแก สวนราชการอ ื่นๆได อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสาํหรับ
หนวยงาน มรีายละเอ ียด ดังนี้ 

 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที ่ 9 การเปดเผยขอมูล (1) ขอมูลพื้นฐาน (1) พ ัฒนาระบบใหมีชองทางเพ ื่อ 

- การเปดเพ ื่อสอบทานของขอมูล สอบทานของขอมูลการติดต อ 
การติดต อ (2) ปรับปรุงข อมูลระบบ E-service 
(2) การบริหารงาน ใหสอดคล องตามรายละเอ ียดที่ 

- การเปดเผยข อมูล E-service กําหนด 
ไมสอดคลองตามรายละเอ ียดที่ (3) ปรับปรงุข อมูล แผนการจ ัดซื้อ 
กำหนด จัดจางหรือแผนการจัดหาพ ัสด ุ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ใหสอดคล องตามรายละเอ ียดที่ 

- การเปดเผยขอมูล แผนการ กําหนด 
จัดซื้อจัดจางหร ือแผนการจัดหา 
พ ัสด ุไมสอดคล องตามรายละเอ ียด 
ที่กําหนด 

 
 



 

5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับ
(1) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ สำนักปลัดเทศบาล -รายงานและ
ทรัพยสินของราชการที่ถ กูตอง การใชทรัพยสินของราชการที ่ สํานักการคลัง สรุปผล ณ สิ้นป 

ถกูต อง งบประมาณ 
(2) ใหความรูเก่ียวกับการปองก ัน (1) ฝกอบรมหรือประชุม สำนักปลัดเทศบาล 
ผลประโยชนทับซอน พนักงานหนวยงานเพ ือ่ให 

ความรูเก่ียวกับผลประโยชน 
ทับซอน 

(3) ใหความรูเรื องการประเม นิ รณรงคใหความรูเรื่องการ กองวิชาการและแผนงาน 
คณุธรรมและความโปรงใสใน ประเม ินค ุณธรรมและความ 
การดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โปรงใสในการดําเนินงานของ 

หนวยงานภาครัฐ ผานสื่อสังคม 
ออนไลนหรือสือ่สารสนเทศของ 
หนวยงาน 

(4) การจัดทําประกาศข อปฏิบัติใน มกีารจัดทาํประกาศข อปฏิบัติ สำนักปลัดเทศบาล 
การขอยืมทร ัพยสินของทางราชการ ในการขอยืมทร ัพยสินของทาง สํานักการคลัง 
ไปใชในการปฏ ิบัต ิงาน ราชการไปใชในการปฏิบัติงาน 

ใหบุคคลภายในและภายนอก 
หนวยงานทราบใหช ัดเจน 

5) การเปดเผยข อมูล ข อเท็จจริงแก จัดทําประกาศไมเรียกรอง สำนักปลดัเทศบาล 
ผูมาใชบริการอย างถ ูกตอง ประโยชนอื่นใดในการปฏิบัติ 
ตรงไปตรงมา และม ีแนวทางในการ หนาที่ และม ีการจัดทําประกาศ 
ใหผูมาติดตออยางโปรงใส ไมเรียกรับผลประโยชนหรือ 

ทรัพยสินใดๆ 
6) เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผู ประชาสัมพ ันธชองทางการ สำนักปลัดเทศบาล 
มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน รองเรยีน การให ขอเสนอแนะ 
การปรับปรุงการดาํเนินงาน เพ ื่อใหบุคลากรและสาธารณชน 

รับทราบ 
7) มีการมอบหมายงาน (1) สรางความเข าใจรวมก ัน สำนักปลัดเทศบาล 
การปฏิบัติงาน รวมถ ึงการ เก่ียวกับเกณฑ การประเมินและ สํานักการคลัง 
ประเม ินผลการปฏ ิบัติงานตามระดบั การทํางาน สํานักการชาง 
คณุภาพของงาน โดยไม เลือกปฏิบัติ (2) ผูบริหารเนนยํ้าในที่ประชมุ 

เรื่องความเปนธรรมในการ 
ประเม ิน เพ ื่อเพ ิ่มความตระหนัก 
ใหกับหัวหนางาน 

 


