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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการ
ทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใจ (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 ฝ่ายนิติการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดัน
กลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไ 
 
 
 

ฝ่ายนิติการ 
มีนาคม 2563 

1.  หลักการและเหตุผล 



 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.55 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 
อันดับ  ตัวช้ีวัด         คะแนน 
1  การปฏิบัติหน้าที่        93.55 
2  การแก้ไขปัญหาการทุจริต       85.89 
3  การใช้อ านาจ        81.88 
4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ      79.35 
5  การใช้งบประมาณ       78.67 
6  คุณภาพการด าเนินงาน       77.33 
7  การปรับปรุงการท างาน       70.04 
8  ประสิทธิภาพการสื่อสาร       69.92 
9  การเปิดเผยข้อมูล       67.28 
10  การป้องการการทุจริต       52.68 
 โดยมีคะแนนสูงสุด 93.55 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 52.68 คะแนน 
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 60.79 คะแนน ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ D 
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 



อันดับ  ตัวช้ีวัด         คะแนน 
1  การปฏิบัติหน้าที่        91.60 
2  การแก้ไขปัญหาการทุจริต       86.10 
3  การใช้อ านาจ        82.05 
4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ      78.00 
5  การใช้งบประมาณ       76.47 
6  คุณภาพการด าเนินงาน       75.86 
7  การปรับปรุงการท างาน       75.52 
8  ประสิทธิภาพการสื่อสาร       70.35 
9  การเปิดเผยข้อมูล       37.50 
10  การป้องการการทุจริต       31.18 
 โดยมีคะแนนสูงสุด 91.60 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 31.18 คะแนน 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 3.1  จุดแข็ง  คือ 
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 91.60 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส การปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
(2)  ตัวชี้วัดที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.10 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราบทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(3)  ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.05 คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง



เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
(4)  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.00 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนโดยบุคคลภายนอก
หน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะ
มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลกรภายในได้
รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 
(5) ตัวชี้วัดที่ 5  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ารับร้อยละ 76.47 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 3.2  จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.86 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า 
ยึดหลักตามาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่น าผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นซึ่งความเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน 
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินการ 
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.52 เป็นคะแนนจากการประเมิน
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวจ้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 



(3)  ตัวชี้วัดที่ 8  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 70.35 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะชน เห็นได้ว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณะชนที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้องถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
(4) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนทราบใน 5 
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบานการบริหารทรัพยากร
บุคคลและหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 
 (6) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.18 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมี
การจัดท าแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 
4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1  หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับ A ชี้ให้เห็นว่าบุคลกรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานที่โปร่งใน และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้าง
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นาอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้องว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของ
พวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง



ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจ
อย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลกรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลด
ปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสาร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2  ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับ A และ B ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของประสิทธิภาพสื่อสาร
ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่
หลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี
ความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเนื้องานส่วนใหญ่
เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ หาก
หน่วยงานสามารถสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่ประชาชนและผู้รับบริการในวงกว้าง และ
วางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานที่มีคุณภาพ น่าจะ
ท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้ 
 อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการ
อย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ 
 1)  ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
 2)  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ควร
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การท างานให้ดีขึ้น 
 4.3  เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับ C และ D ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ย  
60.79 คะแนน โดยคะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 70.88 ส าหรับการป้องกันการ
ทุจริตได้คะแนนเฉลี่ย 37.50 โดยคะแนนจากปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 52.68 จะเห็นได้ว่า OIT ใน
สองหัวข้อนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรด าเนินการเพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินในส่วนนี้ให้สูงขึ้นโดย
เร่งด่วนตามระดับมาตรฐานหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 
 1)  หน่วยงานควรพัฒนาเว็บไซด์ของตนเองให้สอดคล้อง เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูลตาม OIT ให้
ครบหัวข้อการประเมินทั้งหมด 
 2)  ผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) และทีมงานควรศึกษาคู่มือการจัดท าข้อมูลให้
เข้าใจอย่างถ่ีถ้วนชัดเจน เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะที่สอดคล้องกับ OIT โดยละเอียด 
 3)  ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 



 4)  ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin)  
ควรมีการตรวจสอบค าตอบในทุกประเด็นค าถามให้ละเอียด เพื่อป้องกันการจัดส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ตรงกับ
ค าถาม 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
O O2 ข้อมูลผู้บริหาร - ต้องมีช่องทางการติดต่อ 
 - อ านาจหน้าที่ 

- ข้อมูลการติดต่อ 
ผู้บริหารโดยตรง ซึ่งตรงนี้เราไม่มี
เบอร์โทรศัพท์นายก ท าให้เราได้
คะแนน 0 คะแนน 

 O5 ข้อมูลการติดต่อ - ไม่ปรากฏอีเมล์ของหน่วยงาน 
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เราใส่เพียง URL กฎหมาย 

พ.ร.บ. ระเบียบทั่วไป มิได้ใส่ 
URL 

 O16 รายงานผลความพึงพอใจ - มีรายงานผลความพึงพอใจ ปี 
2562 ที่ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ได้
ด าเนินลงเว็บไซต์ 

 O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง - ไม่แยกช่องทางร้องเรียนทั่วไป
กับการร้องเรียนการทุจริตออก
จากกัน 

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปี 

- การร้องเรียนทุจริตไม่มี  

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

- ข้อมูลที่ตอบไม่สื่อถึงการมีส่วน
ร่วม 

 O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต 

- ไม่จัดท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจ าปี 

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

- ไม่ได้แสดงการด าเนินหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน 

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- ไม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
ปี 2562 แต่ได้ด าเนินการแล้วใน   
ปี 2563 



 O43 การด าเนินการตาม
มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ผลต่อเนื่อง O42 ในปี 2564 มี
การประชุมเพ่ือวางระบบแก้ไขใน
เรื่องดังกล่าว 

 
 
 
 
5.  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 37.50 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 
 1)  การด าเนินการการเพ่ือป้องการทุจริต 
 2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานมีรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
O43  การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  
 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควร
ให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการท างาน ซึ่งพบว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบที่เพ่ือการ
ท างานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดยังมีความ
พยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเนื้องานส่วนใหญ่
เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ หากหน่วยงาน
สามารถสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่ประชาชนและผู้บริการในวงกว้าง และวางแผนการ
ด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการท างานที่มีคุณภาพซึ่งในปีงบประมาณ
ถัดไป (ปี 2564) ทางหน่วยงานจักได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

มาตาการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1) มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

-จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติ 

ทุกหน่วยงาน -รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2) การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดฝึกอบรมหรือประชุม
พนักงานของหน่วยงาน
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-งานการเจ้าหน้าที่ 
-ฝ่ายนิติการ 

3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

-รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 

4) การจัดท าหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการจัดท าหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้
บุคคลภายนอกและ
ภายในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 

5) การเปิดเผยข้อมูลเท็จ
จริงแก่ผู้มาใช้บริการ
อย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมี

-จัดท าประกาศก าหนด
มาตรการต่างๆ เช่น การ
ไม่รับสินบนของขวัญ 
ของรางวัล มาตรการ

ทุกหน่วยงาน 



แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่อ อย่างโปร่งใส 

ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นต้น 

 
 
 
 
 

มาตาการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซด์ให้ทันตาม
ห้วงก าหนดเวลาพร้อม
ในการเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชน 

-ตรวจสอน และปรับปรุง
เว็บไซด์ของหน่วยงานให้
อัพเดทและเป็นปัจจุบัน 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

-รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง 
-เพ่ิมช่องทางในการ
ร้องเรียนทุจริต
ขณะเดียวกันต้องมี
มาตรการในการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนอย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

8) มีการมอบหมายงาน
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพงานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

-สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการท างาน 
-ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความ
ประเมินเพ่ือเพ่ิมการ
ตระหนักให้กับผู้ประเมิน 
-การปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

ทุกหน่วยงาน 



9) การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

-สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ 
-เปิดโอกาสให้บุคคลากร
ภายในหน่วยงานมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณใน
รูปแบบการแต่งตัง้เป็น
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

กองคลัง 

 
มาตาการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

10) การสร้างคุณภาพใน
การปฏิบัติหรือการ
ให้บริการ 

-มีระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ/การ
ให้บริการอย่างชัดเจน 
-สร้างจิตส านึกแก่
พนักงานในหน่วยงาน 
มุ่งสร้างการปฏิบัติย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม
กัน 

  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเทต่อองค์กร และสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ ทั้งในการวางแผนการด าเนินการเตรียมหลักฐานได้ 

2)  หน่วยงานก ากับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของการด าเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องบถิ่นในลักษณะการผนวกกับงานประจ าที่
ด าเนินการอยู่แล้ว เชน่ การเผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจ
ประจ า ก าหนดตัวชีว้ัดบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจ า เป็นตน้ 

3)  ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคู่มือการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
หลักเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการ
พัฒนาคู่มือการด าเนินงานตามภารกิจหลักหรือการพัฒนาคู่มือการด าเนินภารกิจต้นแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ น าไปปรับประยกุต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง 

4)  ควรก าหนดนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและติดตามโครงการที่มีความส าคัญอย่างมี
คุณภาพ เช่น โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน โครงการดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน เปน็ต้น 



5)  ควรก าหนดหรือสนับสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดัท ารายงานผลด าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานเป็นหัวข้อหนึ่งของการรายงานผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6)  หน่วยก ากับดูแลควรเปน็เจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และแนวปฏิบัตทิี่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไปประยุกต์ใช้ 

7)  ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏบิัติที่ดี การท างานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการตรวจสอบการท างานทีโ่ปร่งใสที่มี
ความยั่งยืน 

8)  ควรมีการหารือและร่วมกันก าหนดเป็นนโยบายระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่อการเข้า
รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 


