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คํานำ 
การประเมินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวังใหหน วยงานภาคร ัฐ

ได ร ับทราบระด ับค ุณธรรมและความโปร งใสของหน วยงานตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมท ั้งขอเสนอแนะ ไป
ปร ับใช ในการพ ัฒนาและยกระด ับการดําเนินงานของหน วยงานได อยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห ็นถึงความพยายาม

ของหน วยงานภาคร ัฐในการขับเคล ื่อนมาตรการเช ิงบวก ด านการปองกันการท ุจร ิต รวมท้ังสะท อนถึง ความตั้งใจของ
หน วยงานในการยกระด ับมาตรฐานการดำเนินงานตามหล ักธรรมาภิบาล(Good Governance) ให เป ็นท ี่ประจ ักษ ต อ
สาธารณะท ั้งในระด ับชาต ิและระด ับสากล 

รายงานการว ิเคราะหผลการประเมินและความโปร งใสในการดาเนินงานของหน วยงานภาครัฐ
ฉบ ับนี้ ประกอบด วยผลคะแนนจากตัวช ี้วัดท ั้ง 10 ต ัวชี้วัด ได แก (1) การปฏิบ ัต ิหน าท่ี (2) การใช งบประมาณ (3) 
การใช อํานาจ (4)  การใช ทร ัพยส ินของราชการ (5) การแกไขป ัญหาการท ุจร ิต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) 
ประส ิทธิภาพการส ื่อสาร (8)  การปรับปร ุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ(10) การป องกันการท ุจร ิต 
โดยประเมินการประเมินผลจากการร ับรูของผูมีส วนได ส วนเส ียภายใน (Internal)  ผูมีส วนได ส วนเส ียภายนอก 
(External) และการเผยแพร ขอมูลท ี่เป ็นป ัจจ ุบันบนเว็บไซต ของหน วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนคร ั้งน ี้จะ 
สะท อนใหเห็นถึงการปฏิบ ัต ิงานของหน วยงานในรอบป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลชะเมา หวังเป ็นอยางยิ่งวา  ผลการประเมินคร ั้งน ี้จะช วยสน ับสน ุน 
ส งเสร ิมและยกระด ับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน วยงานภาคร ัฐได อยางมีประส ิทธ ิภาพ  
ท ุกหน วยงานได ร วมก ันขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน วยงานภายใต กรอบธรรมาภ ิบาล และ ประการสำค ัญ   
ค ือได มีบทบาทในการผล ักด ันกลไกในการปองกันการท ุจร ิตของประเทศ ซ ึ่งจะสามารถสะท อน ภาพล ักษณ เช ิงบวก
ใหกับหน วยงานภาคร ัฐ และสงผลต อการยกระด ับค าด ัชน ีการร ับรูการท ุจร ิต(Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทยใหมีอันด ับและผลคะแนนท ี่ด ียิ่งข้ึนตอไป 

 

 
 
 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลชะเมา  
              เ ม ษ า ย น  2563 



1.  หลักการและเหต ุผล 
สำน ักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการท ุจร ิตแห งชาติ (สาน ักงาน ป.ป.ช.)ได พ ัฒนา

เคร ื่องมือการประเมินเช ิงบวกเพ่ือเป ็นมาตรการปองกันการท ุจร ิต และเป ็นกลไกในการสร างความตระหน ักให
หน วยงานภาคร ัฐมีการดําเนินงานอยางโปร งใสและมีค ุณธรรม โดยใช ช ื่อว า “การประเมินค ุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปจจ ุบันการ ในการ

ดำเนินการประเมินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของหน วยงานภาคร ัฐ  ได กำหนดเป ็นกลยุทธท่ีสำค ัญ
ของยุทธศาสตร ชาต ิว าด วยการปองกันและปราบปรามการท ุจร ิต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ ึ่งถือเปนการ
ยกระด ับใหเปนการประเมินค ุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาคร ัฐให เป ็น” มาตรการ

ปองกันการท ุจร ิตเช ิงร ุก” ท ี่หน วยงานภารร ัฐท ั่วประเทศจะต องดำเนินการ โดยมุงหวังใหหน วยงาน ภาคร ัฐที่เข าร ับ
การประเมินได ร ับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพ ัฒนาและยกระด ับหน วยงานในด านค ุณธรรมและความ
โปร งใสในการดำเนินงานได อย างเหมาะสม 
 

2.  ผลการประเม ินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก
พนัง จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช 

ผลการประเมินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก

พนัง  จ ังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยภาพรวมได คะแนนเท ากับรอยละ  75.93 คะแนน ซ ึ่งถือวามีค ุณธรรมและ
ความ โปรงใสในการดาเนินงาน ระด ับ B 

เม่ือพิจารณาตามต ัวชี้วัดพบวา ต ัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี  ได คะแนนเท ากับรอยละ 89.67

รองลงมาค ือ  ต ัวชี้วัดการใชอํานาจ  ได คะแนนเท ากับรอยละ 83.74 ต ัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  ไดคะแนน
เท ากับรอยละ 81.52  ต ัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได คะแนนเท ากับรอยละ 80.80 ต ัวช ี้วัดการใชงบประมาณ 
ได คะแนนเท ากับรอยละ 79.64  ต ัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ได คะแนนเท ากับร อยละ 77.64 ต ัวชี้วัดการ ใช

ทรัพยสินของทางราชการ ได คะแนนเท ากับรอยละ 77.46 ต ัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน  ได คะแนนเท ากับรอยละ 
75.80 ต ัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ได คะแนนเท ากับรอยละ 75.64 และต ัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ได คะแนน

เท ากับรอยละ 62.50 
สร ุปได วา จ ุดแข็งท ี่หน วยงานได คะแนนส ูงส ุดเท ากับรอยละ 89.67  ค ือ ต ัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติ

หนาท่ี ส วนจุดออน/ขอบกพร องท ี่ต องพ ัฒนาเน ื่องจากได คะแนนต่ําท ี่ส ุด ค ือ ต ัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 
 

3.  การว ิเคราะหข อม ูล 
จากผลการประเมินค ุณธรรมและความโปร งใสจำแนกตามด ัชน ีของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอ

ปากพนัง  จ ังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการว ิเคราะหข อม ูลในแต ละต ัวชี้วัดท ี่
แสดงให เห ็นจ ุดแข ็ง และจดออน/ขอบกพร อง ท ี่จะต องพัฒนา ด ังต อไปนี้ 

3.1 จุดแข็ง(ต ัวช้ีว ัดท่ีได คะแนนมากกว ารอยละ 80) จำนวน  4 ต ัวช้ีว ัด ค ือ 
(1) ต ัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี โดยรวมได คะแนนเท ากับรอยละ 89.67 เป ็นคะแนนจาก

การประเมินการรับรูตอการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรภายในหนวยงานเทศบาลตําบลชะเมา  ในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปรงใส  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว  และเปนไปอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว  ซ่ึงผล 

 
 



คะแนนจากการประเมินในภาพรวมถือวาอยูในระดับท่ีดี  แตอยางไรก็ตามหนวยงานควรมีการเนนย้ําและสราง
จิตสํานึกการใหบริการใหดียิ่งๆข้ึนตอไป 
  (2)  ตัวชี้วัดท่ี 3  การใชอํานาจ  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.74  เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานเทศบาลตําบลชะเมาตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา  ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ  ซ่ึง
จะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา  หรือทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง  ซ่ึงผลจากการประเมินพบวาไดคะแนนอยูในระดับดี  นั่นก็หมายความวา
บุคลากรภายในของเทศบาลตําบลชะเมา  มีทัศนคติท่ีดีตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา 
  (3)  ตัวชี้วัดท่ี 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.52  เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชน ผานชองทางท่ีหลากหลาย  
สามารถเขาถึงได และไมซับซอน  ซ่ึงผลคะแนนจากการประเมินพบวาผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ และ
สามารถเขาถึงการเผยแพรขอมูล  เขาถึงขอมูลขาวสารและการใหบริการของเทศบาลตําบลชะเมาไดในระดับดี 
  (4) ตัวชี้วัดท่ี 6  คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.80  เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ  ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไว
อยางเครงครัด  และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ  
การใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ อยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล  ซ่ึงสะทองถึงการปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีคุณธรรม ซ่ึงผลคะแนนจากการประเมินพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลชะเมาในระดับท่ีดีพอสมควร   
 

3.2 จุดอ อน/ข อบกพรองท่ีต องพ ัฒนา (ต ัวช้ีว ัดท่ีได คะแนนนอยกว ารอยละ 80) จำนวน  6 
ต ัวช้ีวัด ค ือ 

 
 

(1) ต ัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ โดยรวมได คะแนนเท ากับร อยละ 79.64 เป ็น

คะแนนจากการประเมินการร ับรูของบุคลากรภายในหน วยงานต อการดําเนินการตางๆของหนวยงานตนเอง  ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใส  ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา  เปนไปตามวัตถุประสงค  และไม

เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง  การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตางๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได  ซ่ึงผลคะแนนจากการประเมินพบวา การใชจาย

งบประมาณของเทศบาลตําบลชะเมา อยูในระดับพอใช  หนวยงานควรปรับปรุงแนวทางการใชจายงบประมาณใหมี
ความคุมคามากกวานี้  

(2) ต ัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมได คะแนนเท ากับร อยละ 77.64 เป ็นคะแนน
จากการประเมินการร ับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหาร
สูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง  ซ่ึงผลจากการประเมินพบวา เทศบาลตําบลชะเมายังมีจุดบกพรองใน
ดานการสรางการรับรูตอประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน   

 
 



 
 (3) ต ัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมได คะแนนเท ากับร อยละ 77.46 เป ็น 

คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ  ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไป
ใหผู อ่ืน  และพฤติกรรมการในการขอยืมทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

(4) ต ัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได คะแนนเท ากับร อยละ 75.80 เป ็นคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ  หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบ
การทํางานระบบการทํางาน  ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน  ท้ังการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  (5)  ตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.64  เปนคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน, (2) การบริหารงาน, (3) การบริหารเงินงบประมาณ, (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล, และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน 
  (6)  ตัวชี้วัดท่ี 10  การปองกันการทุจริต  โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 62.50  เปนคะแนน
จากการประเมินการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
4.  ขอเสนอแนะจาการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงาน 

4.1 ผลการประเมินตามแบบว ัดการร ับรูของผูมีส วนได ส วนเส ียภายใน (IIT) ดานการใช
ทรัพยากรของราชการ มีขอเสนอแนะดังนี้ หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึง
นโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน  



 

ต ัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพ ัฒนา 
ต ัวชี้วดัท่ี 4 การใชทร ัพยส ินของ 
ราชการ 

(1) การร ับรูแนวปฏบิ ัต ิของ 
หน วยงานเก่ียวกับการใช 
ทร ัพยส ินของราชการ 

(2) ข้ันตอนการขออน ุญาตเพ่ือยืม 
ทร ัพยส ินของราชการไปใช 
ปฏ ิบัต ิงานในหน วยงาน 

(3) การขอยืมทร ัพยส ินของ 
ราชการไปใช ในการ 
ปฏ ิบัต ิงานอยางถูกต อง 

(4) การกํากับด ูแลและตรวจสอบ 
การใช ทร ัพยส ินของราชการ 
เพ่ือปองกันไมใหมีการ 
นำไปใช ประโยชน ส วนต ัว 
กล ุม หรือพวกพ อง 

(1) จ ัดทำขอตกลงหรือประกาศ 
ใหบ ุคลากรทราบถึงนโยบาย 
การไมนำทร ัพยส ินของ 
หน วยงานไปใช เป ็นประโยชน 
ส วนต ัว 

(2) จ ัดทำประกาศขอปฏิบ ัติใน 
การขอยืมทร ัพยส ินของทาง 
ราชการไปใช ในการ 
ปฏ ิบัต ิงาน ใหบุคคลภายใน 
และภายนอกหน วยงานทราบ 
ใหช ัดเจน 

 
 

4.2 ผลการประเมินตามแบบว ัดการร ับรูของผูมีส วนได ส วนเส ียภายนอก (EIT) ดานการปรับปรุง
ระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะดังนี้หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ 
จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT รวมถึงจะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

 
ต ัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพ ัฒนา 

ต ัวชี้วดัท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ 
ทำงาน 

(1) เปดโอกาสใหผูร ับบริการ ผูมา 
ต ิดต อหรือผูม ีส วนได ส วนเส ีย 
เข าไปมีส วนร วมในการ 
ปรับปรุงพ ัฒนาการ 
ดําเนินงาน/การใหบร ิการของ 
หน วยงาน 

(2) การปรับปร ุงค ุณภาพการ 
ปฏ ิบัต ิงาน/การใหบร ิการ 

(1) ต องมีมาตรการลดข้ันตอนใน 
การใหบร ิการ 

(2) การใหบร ิการ ณ จ ุดเด ียว 
(One Stop Service) 

(3) การใหบร ิการโดยใช ระบบ IT 
(4) เพ่ิมช องทางการมีส วนร วมใน 

การเสนอแนะการปฏิบ ัต ิงาน 
ของเจ าหน าท่ี 



4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเป ิดเผยข อม ูลสาธารณะ(OIT) ดานการปองกันการ
ทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคําม่ันสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้งจัดทํามาตรการภายในตางๆเพ่ือ
ปองกันการทุจริต รวมถึงการใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน การเปนกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

 
ต ัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพ ัฒนา 

ต ัวชี้วดัท่ี 10 การปองกันการทุจริต (1) การดําเนินการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
     - เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
     - การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 
     - การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร 
     - แผนปองกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

- มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต
ภายในหนวยงาน 

(1) ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือ
คําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวย
ความซ้ือสัตยสุจริต  โปรงใส  และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริตประจําป
ใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ 
(3) มีการจัดทํามาตรการภายใน
เพ่ือปองกันการทุจริต เชน การเปด
โอกาสใหกลุมองคกร ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันการทุจริต 



5.  ประเด็นท่ีจะต องพ ัฒนาเน ื่องจากได คะแนนต่ําส ุด ค ือ ต ัวช ี้วัดท่ี  10 การปองกันการทุจริต ซ ึ่งไดคะแนน
เท ากับรอยละ 62.50  ซ่ึงประเมินจากการเผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน  เพ่ือเปดเผยการ
ดําเนินการตางๆใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน2 ประเดนคือ การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  มีรายละเอียด ด ังนี้ 

 
 

ต ัว
้  
 

หัวขอการประเม ิน คาเฉล่ียคะแนน 
ต ัวชี้วดัท ี่ 10 การปองกันการ
ทุจริต 

(1) เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 100.00 

(2) การมีสวนรวมของผูบริหาร 0.00 

(3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 0.00 

(4) การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

0.00 

(5) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  0.00 

(6) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 100.00 

(7)  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน 

0.00 

(8)  รายงานผลการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป 

0.00 

(9)  มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 100.00 

(10) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 100.00 

(11) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง 

100.00 

(12) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 

(13) มาตรการปองกันการรับสินบน 100.00 

(14) มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

100.00 

 (15) มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 100.00 

 
ผลการประเมินขางต น ชี้ให เห็นวา ส ิ่งที่ควรพ ัฒนาเพ่ือใหหน วยงานได คะแนนด ีข้ึน ค ือ ผูบริหารควรใหความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม  และหน วยงานควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตท่ีเปนรูปธรรม ชัดเจน  และมีควรสงเสริมใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผน มีการกํากับ
ติดตาม และตรวจสอบมาตรการดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง  พรอมท้ังเผยแพรใหสาธารณะชนได
รับทราบ 



6.  ขอเสนอแนะในการจ ัดทํามาตรการเพ ื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน 
หน วยงานใหด ีข้ึน 

 

มาตรการ ข้ันตอนหร ือว ิธ ีการ ผู ร ับผิดชอบ การกำกับ 
ต ิดตาม 

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประจําป 

ศึกษากระบวนการ ข้ันตอนในการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตท่ีถูกตอง 
เปนรปูธรรม 

งานการ
เจาหนาท่ี / 
สํานักปลดั 

รายงาน ผล
การดําเนินงาน
ใหผูบริหาร
ทราบเปน
ระยะ อยาง
ตอเน่ือง 

(2) สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

รณรงคใหความรู และสรางความ
ตระหนักในการปองกันแกไขปญหา
การทุจริต 

งานการ
เจาหนาท่ี 
สํานักปลดั 

(3) กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
เพ่ือปองกันการทุจริตเปนระยะ 

จัดทําประกาศมาตรการ หรือแบบ
ประเมินผลการดําเนินการเพ่ือปองกัน
การทุจริตเปนระยะ 

สํานักปลดั/กอง
คลัง/ กองชาง 

(4)  การเผยแพรขอมูลใหสาธารณะ
ชนรับทราบ 

แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการ
จัดทํา และเผยแพรขอมูลการดาํเนินการ
ตางๆใหสาธารณะชนรับทราบ ผาน
ชองทางท่ีเหมาะสม 

สํานัก
ปลัด 

 


