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คำนำ 
 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  23  มกราคม  2561  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ  2561-2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช.กำหนด  โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ 
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล  
 เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
กรูดให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซึ ่งกำหนดให้ร้อยละ  80  ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน  85  
คะแนนขึ้นไป  ภายในปี  พ.ศ. 2565  ดังนั้นเทศบาลตำบลกรูดจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์  ซึ่ง รายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ 
ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)  การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ 
(3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน 
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล  และ(10) การป้องกันการ
ทุจริต   โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)  เรียกว่า  IIT  การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)   เรียกว่า EITและการเผยแพร่ข้อมูล  
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  เรียกว่า OIT  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 สำนักปลัด เทศบาลตำบลกรูด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน  ภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  
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รายงานการวิเคราะห์ผลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ได ้ถ ูกกำหนดเป็น 
กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั ่วประเทศจะต้องดำเนินการ  
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 
2.  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ( ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
 2.1  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย  10  ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 3 เครื่องมือ  โดยสรุปได้ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
 

ร้อยละ  30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาการดำเนินงาน  
ร้อยละ  30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ร้อยละ  40 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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 2.2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน  ITA  ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่
กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น  7  ระดับดังนี ้

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 
  

 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด   
 3.1  ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ  2563  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.42 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ  C เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินโดยภาพรวมสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 
อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 90.56 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 89.92 
3 การใช้อำนาจ 88.64 
4 การใช้งบประมาณ 85.06 
5 การแก้ปัญหาการทุจริต 83.25 
6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.60 
7 คุณภาพการดำเนินงาน 80.54 
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.80 
9 การปรับปรุงการทำงาน 73.63 

10 การป้องกันการทุจริต 37.50 
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 3.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ  2563  โดยแยกเป็นเครื่องมือ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal  Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
1. การปฏิบัติหน้าที่  89.92 
2. การใช้งบประมาณ 85.06 
3. การใช้อำนาจ 88.64 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.60 
5. การแก้ปัญหาการทุจริต 83.25 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External  Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 80.54 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 76.80 
8. การปรับปรุงการทำงาน 73.63 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data  Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9. การเปิดเผยข้อมูล 90.56 
10. การป้องกันการทุจริต 37.50 
  

คะแนนเฉลี่ย 74.42 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ .ศ 2563 ของเทศบาล 
ตำบลกรูด  ในภาพรวมมีระดับคะแนน 74.42 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน  
ระดับ  C   
 4.2 ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด  พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผย
ข้อมูล  โดยมีระดับคะแนน  เท่ากับ 90.56 คะแนน และตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  คือ ตัวชี้ วัดที่  
10  การป้องกันการทุจริต  มีระดับคะแนนเท่ากับ 37.50  คะแนน 
 สรุปได้ว่า  ผลการประเมินจำนวน  10  ตัวชี้วัด  มีระดับคะแนนต่ำกว่า  85.00  คะแนน ซึ่งต่ำกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
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 4.3  ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมิน 
 -  ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 ประกอบด้วย  5  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า  ร้อยละ  85.00  จำนวน  3  ตัวชี้วัด  คือ 
 (1) ตัวชี้วัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  89.92  จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการ ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตาม หลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว  อย่างเท่าเทียม
กัน  
 (2)  ตัวชี้วัดที่  2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  85.06  จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวก
พ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้    
นอกจากนี้แล้วบุคคลในหน่วยงานควรศึกษาข้อมูลที่หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
เพ่ือได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง 
 (3)  ตัวชี้วัดที่  3  การใช้อำนาจ โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  88.64   จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน  การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานยังมีความเชื่อมั่นไม่เพียงพอต่อการใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า  ร้อยละ  85.00  จำนวน  2  ตัวชี้วัด  คือ 
 (1)  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  81.60  การประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ  สะดวก เห็นได้ว่า
หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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 (2) ตัวชี้วัดที่  5  การแก้ปัญหาการทุจริต  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  83.25 จากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  และ
บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  ทั้งนี้หน่วยงาน
จะต้องมีการจัดทำมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานและเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงผู้บริหารสูงสุดยังไม่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการ
ทุจริตให้เป็นรูปธรรม 

 - ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ประกอบด้วย  3  ตัวชี้วัด 
 มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ  85.00  จำนวน  ทั้ง  3  ตัวชี้วัด 
 (1)  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  80.54  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู ้ของผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการ  ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกร้องการ
รับสินบน  แต่ทั้งนี้  ควรมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานมีคะแนนที่ดีขึ้น  ซึ่ งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้เกิดความ
โปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 
 (2)  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  76.80 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ  สะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ    
 (3)  ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงการทำงาน  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 73.63  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงานในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
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 - ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า  ร้อยละ  85.00  จำนวน  1  ตัวชี้วัด  คือ 
 (1)  ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมคะแนนเท่ากับร้อยละ  90.56 จากการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ให้สาธารณชนทราบ ใน 5 
ประเด็น คือ  
  (1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
มีจุดบกพร่องตัวชี้วัดที่  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ประเด็นการตรวจ   
  ข้อ 02  ข้อมูลผู้บริหาร  มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึง
ผู้บริหารหน่วยงานปลัดฯ  
  ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ  คือมีข้อมูลการติดต่อไม่ครบทั้ง  5  ประเภท  ได้แก่  ที ่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  อีเมล์ และแผนที่  (ขาด e-mail)   
  (1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีจุดบกพร่อง  
  ข้อ 011  ประเด็นรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
  ข้อ 017  ประเด็นของ E-service   
  (1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  
  (1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยว่า  ร้อยละ  85.00  จำนวน  1  ตัวชี้วัด  คือ 
  (1)  ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 37.50   เป็นคะแนน
ต่ำสุดของการประเมิน จากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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5. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
 จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA) 
ประจำปี 2563”  ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ  80  จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป  ภายในปี 2565 พบว่า  ผลคะแนนการประเมินของเทศบาลตำบลกรูดจาก  3  แบบวัด  คือ  แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  จำนวนทั้งสิ้น  10  ตัวชี้วัด  มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย  
85  คะแนนขึ้นไป  คือแบบวัด IIT  ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน  ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
เป้าหมาย  ร้อยละ 85 คือ  แบบวัด  EIT และ OIT  จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผล
การประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป  ดังต่อไปนี้ 
 แบบวัด  EIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงควรดำเนินการดังนี้ 
 1  คุณภาพการดำเนินงาน  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ  
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ ่มพูนทักษะและความรู ้เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 
 2  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
 3  การปรับปรุงระบบการทำงาน  สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือ
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการได้โดยสะดวก 
 แบบ  OIT  เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ  ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต
โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม  จึงควรดำเนินการดังนี้ 
 1  การเปิดเผยข้อมูล  เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปและการให้บริการผ่าน
ระบบ  e-service  โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย  ทุก
ช่วงเวลา  ทั้งนี้  ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL  บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 
 2  การป้องกันการทุจริต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับประเมิน  ITA  ก่อนจะศึกษาและ
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื ่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  จากนั้นจัดทำแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ที่สำคัญ  
ต้องมีการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง
ระบบให้ทันสมัยและมีการติดตอ่สื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการประเมินเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือหน่วยงาน
ควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะในประเด็นของการป้องกันการทุจริต  
ซึ่งพบว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อยู่แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด  ประกอบกับลิงค์ที่กำหนดเป็น URL  สำหรับการเชื่อมโยงนั้นมิใช่เป็น
ลิงค์ภายในหน่วยงานแต่เป็นลิงค์ของหน่วยงานที่กำกับของแต่ละภารกิจทำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เอง
ซึ่งในปีงบประมาณถัดไป  2564  ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กำหนด  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 5.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 85.69 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงาน ที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ ่งสู ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
หน่วยงานค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นๆ ซึ ่งถือเป็นความเสี ่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต  ในส่วนของการใช้เงิน
งบประมาณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงิ นงบประมาณ
เพ่ือปนะโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา  ไม่บิดเบือนจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต  รวมถึงสามารถสร้างกลไกในการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงาน  
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้ บุคลากรภายใน
หน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร
ภายใน หน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที ่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

(1) การรับรู้แนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ 
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
(3) การขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง  
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

(1) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ ทรัพย์สินของราชการ  
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต การ
ขอยืมที่ถูกต้อง  
(3) สร้างมาตรการการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

 
 5.2 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับ  85.00  อยู่ในระดับดี (GOOD)  บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน แก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่า มีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็
ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนระดับดี  โดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้น
มากขึ้น   มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(1) การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และ ระยะเวลาทที่กำหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันของพนักงาน 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง 
ชัดเจน  
(2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน 
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ 
อย่างเท่าเทียมกัน 
(3) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การทำงาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
การบริการให้เกิดความโปร่งใส  
มีวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้
ดีขึ้น 

 
 5.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) หน่วยงานมีคะแนนเท่ากับ  
64.03  อยู่ในระดับแย่มาก (Extremely  Poor)  บ่งชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีการวางระบบที่เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ  ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่บ้าง  แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าข้อมูลบางชุดยังไม่ได้รับการเผยแพร่  โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน  การบริหารงานของแผนการดำเนินงาน  ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตและข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรดำเนินการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินในส่วนนี้ให้สูงขึ้นโดย
เร่งด่วนได้แก่   
 1.  หน่วยงานควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้องเป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูลตาม  OIT  
ให้ครบหัวข้อการประเมินหมด 
 2.  ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
 3.  ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ  ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานงานของหน่วยงาน 
(Admin)  ควรมีการตรวจสอบคำตอบในทุกประเด็นคำถามให้ละเอียด เพื่อป้องกันการจัดส่งข้อมูลที่ผิดพลาด
ไม่ตรงกับคำถาม  
 อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  

- ข้อมูลผู้บริหาร มีองค์ประกอบ
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทาง
การติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหาร
หน่วยงานปลัดฯ 
- การเปิดเพ่ือสอบทานของข้อมูล
การติดต่อ 
 

(1) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพ่ือ 
สอบทานของข้อมูลการติดต่อ  
(2) ปรับปรุงข้อมูลระบบ  
E-service ให้สอดคล้องตาม
รายละเอียดที่กำหนด  
(3) พัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้อง
เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูล
ตาม OIT 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 2) การบริหารงาน  
- การเปิดเผยข้อมูล E-service  
ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่  
กำหนด  
- การรายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

(4) ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เช่น 
ข้อมูลเชิงสถิติ คู่มือต่างๆ ให้
สอดคล้องตามรายละเอียดที่
ตัวชี้วัดกำหนด 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1) การดำเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต  
- การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจำปี 
- การดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
 

1. ตรวจสอบข้อมูลบางชุดยัง
ไม่ได้รับการเผยแพร่บนหน้า
เว็บไซต์ 
2. พัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงในแต่ละตัวชี้วัด 

 
 ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า  สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควร
ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นของการป้องกันการทุจริต  ซึ่งพบว่ามี
คะแนนเท่ากับ  37.50  ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำมาก  โดยแท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบที่เพื่อเปิดเผยข้อง
มูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด  ประกอบกับลิงค์ที่
กำหนดเป็น  URL  สำหรับการเชื่อมโยงนั้นมิใช่เป็นลิ้งค์ภายในหน่วยงานแต่เป็นลิ้งค์หน่วยงานที่กำกับของแต่
ละภารกิจทำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เอง  ซึ่งในปีงบประมาณถัดไป (2564)  ทางหน่วยงานจักได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด  
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 6.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

2. การให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงาน
ของหน่วยงานในการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
 

3.  ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค ์ ให ้ความร ู ้ เ ร ื ่ อ งการ
ประเม ินค ุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเน ินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด รายงานความก้าวหน้า
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

4. การจัดทำหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้คคลภายนอกและภายใน
หน่วยงานอย่างชัดเจน 

สำนักปลัด  

5. การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาและมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศกำหนดมาตรการ
ต่างๆ เช่น  การไม่รับสินบน 
ของขวัญของรางวัล /มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นตน้ 
 

 
ทุกหน่วยงาน 

 
 

6. การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทันตาม
ห้วงกำหนดเวลาพร้อม
ในการเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้อัพเดตและเป็น
ปัจจุบัน 

สำนักปลัด  
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
7. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้บุคคลและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง 
- เพ่ิมช่องทางในการร้องเรียน
ทุจริต ขณะเดียวกันต้องมี
มาตรการในการคุ้มครองผี
รอ้งเรียนอย่างมีคุณภาพ 

สำนักปลัด  

8 มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
เกณฑ์การประเมินและการ
ทำงาน 
ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง
ความประเมินเพ่ือเพ่ิมกา
ตระหนักให้กับผู้ประเมิน การ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ 

ทุกหน่วยงาน  

9 การรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายเงิน 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการชุดต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

กองคลัง  

10 การสร้างคุณภาพใน
การปฏิบัติหรือการ
ให้บริการ 

มีระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การให้บริการอย่างชัดเจน  
สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานใน
หน่วยงาน  มุ่งสร้างการปฏิบัติ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทุกหน่วยงาน  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเทต่อองค์กร
และสามารถประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ  ทั้งในการวางแผนการดำเนินการ การเตรียมหลักฐานได้ 
 ๒. หน่วยกำกับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะการผนวกกับงานประจำที่ 
ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับ
ภารกิจประจำ กำหนดตัวชี้วัดการบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ เป็นตัน 
 ๓. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคู่มือการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก
การกิจหลักเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานตามภารกิจหลักหรือการพัฒนาคู่มือการดำเนินภารกิจต้นแบบเพ่ือให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง 
 ๔. ควรกำหนดนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและติดตามโครงการที่มีความสำคัญ 
อย่างมีคุณภาพ เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการด้าน 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  เป็นต้น 
 ๕. ควรกำหนดหรือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานผลดำเนินการด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นหัวข้อหนึ่งของการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งรายงานต่อจังหวัด 
 ๖. หน่วยกำกับดูแลควรเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดำเนินงานภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไปประยุกติใช้ 
 ๗. ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้ง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีการทำงานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการตรวจสอบทำงานที่โปร่งใส
ที่มีความยั่งยืน 
 ๘. ควรมีการหารือและร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่อ 
การเข้ารับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 ๙. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ควรพัฒนาผู้แลระบบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นผู้ประเมินที่ผ่านกระบวนการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. ควรมีมาตรการกำชับให้ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน 
 


