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------------คํานำ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ
ไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะ ไป
ปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการปองกันการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึง ความตั้งใจของ
หนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ให เป็นที่ประจักษตอ
สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะหผลการประเมิน และความโปรงใสในการดาเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใชงบประมาณ (3)
การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ(10) การปองกันการทุจริต
โดยประเมินการประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
(External) และการเผยแพรขอมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะ
สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัตงิ านของหนวยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักปลัด เทศบาลตําบลชะเมา หวังเป็นอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน
สงเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล และ ประการสำคัญ
คือไดมีบทบาทในการผลักดนั กลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึน้ ตอไป
สํานักปลัด เทศบาลตําบลชะเมา
เ ม ษ า ย น 2563

1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการปองกัน การทุจริต และเป็นกลไกในการสรางความตระหนักให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรง ใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) “ปจจุบันการ ในการ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดกำหนดเป็นกลยุทธที่สำคัญ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเปนการ
ยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเป็น ” มาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภารรัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐที่เขารับ
การประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.93 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ
ความ โปรงใสในการดาเนินงาน ระดบั B
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเทากับรอยละ 89.67
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.74 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนน
เทากับรอยละ 81.52 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 80.80 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ
ไดคะแนนเทากับรอยละ 79.64 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.64 ตัวชี้วัดการ ใช
ทรัพยสินของทางราชการ ไดค ะแนนเทากับรอยละ 77.46 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ไดคะแนนเทากับรอยละ
75.80 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 75.64 และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนน
เทากับรอยละ 62.50
สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับรอยละ 89.67 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หนาที่ สวนจุดออน/ขอบกพรองที่ตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต
3. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตําบลชะเมา อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่
แสดงให เห็นจุดแข็ง และจดออน/ขอบกพรอง ที่จะตองพัฒนา ดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง(ตัวชี้วัดทีไ่ ดคะแนนมากกวารอยละ 80) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 89.67 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรูตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรภายในหนวยงานเทศบาลตําบลชะเมา ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว และเปนไปอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกันเปนการสวนตัว ซึ่งผล

คะแนนจากการประเมินในภาพรวมถือวาอยูในระดับที่ดี แตอยางไรก็ตามหนวยงานควรมีการเนนย้ําและสราง
จิตสํานึกการใหบริการใหดียิ่งๆขึ้นตอไป
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 83.74 เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานเทศบาลตําบลชะเมาตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่ง
จะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอํานาจสั่งการผูใตบังคับบัญชาทําในธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา หรือทําในสิ่งที่ไมถูกตอง ซึ่งผลจากการประเมินพบวาไดคะแนนอยูในระดับดี นั่นก็หมายความวา
บุคลากรภายในของเทศบาลตําบลชะเมา มีทัศนคติที่ดีตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชา
(3) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.52 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธารณชน ผานชองทางที่หลากหลาย
สามารถเขาถึงได และไมซับซอน ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวาผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ และ
สามารถเขาถึงการเผยแพรขอมูล เขาถึงขอมูลขาวสารและการใหบริการของเทศบาลตําบลชะเมาไดในระดับดี
(4) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 80.80 เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว
อยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
การใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ อยางตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทองถึงการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีคุณธรรม ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลชะเมาในระดับที่ดีพอสมควร
ตัวชี้วัด คือ

3.2 จุดออน/ขอบกพรองที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอยกวารอยละ 80) จำนวน 6

(1) ตัวชี้วั ดที่ 2 การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากั บ รอยละ 79.64 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงานตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร
อยางโปรงใส ไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไม
เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องตางๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใช จ า ยงบประมาณของหน ว ยงานตนเองได ซึ่ ง ผลคะแนนจากการประเมิ น พบว า การใช จ า ย
งบประมาณของเทศบาลตําบลชะเมา อยูในระดับพอใช หนวยงานควรปรับปรุงแนวทางการใชจายงบประมาณใหมี
ความคุมคามากกวานี้
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.64 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหาร
สูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง ซึ่งผลจากการประเมินพบวา เทศบาลตําบลชะเมายังมีจุดบกพรองใน
ดานการสรางการรับรูตอประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 77.46 เป็น
คะแนนจากการประเมิ น การรั บ รูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของราชการ ในประเด็น ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนําไป
ให ผู อื่น และพฤติ กรรมการในการขอยื มทรัพยสิน ของราชการ ซึ่งหนว ยงานจะตองมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการ
กํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย
(4) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.80 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบ
การทํ า งานระบบการทํ า งาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ย วข องกับ การปรั บ ปรุงพั ฒ นาหนว ยงาน ทั้ งการปฏิบัติง านของ
เจาหนาที่และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนิ นงาน
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(5) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 75.64 เปนคะแนนจาก
การประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตางๆใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน, (2) การบริหารงาน, (3) การบริหารเงินงบประมาณ, (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล, และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน
(6) ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 62.50 เปนคะแนน
จากการประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตางๆของ
หนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการทุจริต
4. ขอเสนอแนะจาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ดา นการใช
ทรัพ ยากรของราชการ มีขอ เสนอแนะดัง นี้ หนว ยงานตอ งจัด ทํา ขอ ตกลงหรือ ประกาศใหบุค ลากรทราบถึง
นโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปน ประโยชนสว นตัว มีการจัดทําประกาศขอปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายในและภายนอกหนวยงานทราบใหชัดเจน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั ที่ 4 การใชทรัพยสินของ
ราชการ

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) การรับรูแนวปฏิบัติของ
(1) จัดทำขอตกลงหรือประกาศ
หนวยงานเกี่ยวกับการใช
ใหบุคลากรทราบถึงนโยบาย
ทรัพยสินของราชการ
การไมนำทรัพยสินของ
(2) ขัน้ ตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
หนว ยงานไปใชเป็นประโยชน
สวนตวั
ทรัพยสินของราชการไปใช
(2) จัดทำประกาศขอปฏิบัติใน
ปฏิบัติงานในหนวยงาน
การขอยืมทรัพยสินของทาง
(3) การขอยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชในการ
ราชการไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหบุคคลภายใน
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ
และภายนอกหนว ยงานทราบ
การใชทรัพยสินของราชการ
ใหชัดเจน
เพื่อปองกันไมใหมีการ
นำไปใชประโยชนสวนตัว
กลุม หรือพวกพอง

4.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ดานการปรับปรุง
ระบบการทํางาน มีขอเสนอแนะดังนี้หนวยงานตองมีมาตรการลดขั้นตอนในการใหบริการ เชน การใหบริการ ณ
จุดเดียว (one stop service) การใหบริการโดยใชระบบ IT รวมถึงจะตองมีชองทางใหประชาชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั ที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน

ประเด็นการประเมิน
(1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงาน
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ตองมีมาตรการลดขั้นตอนใน
การใหบริการ
(2) การใหบริการ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
(3) การใหบริการโดยใชระบบ IT
(4) เพิ่มชองทางการมีสวนรวมใน
การเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) ดานการปองกันการ
ทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้ในดานการปองกันการทุจริต ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาวา จะ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริตประจําปใหชัดเจน และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้งจัดทํามาตรการภายในตางๆเพื่อ
ปองกันการทุจริต รวมถึงการใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน การเปนกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง เปนตน
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วดั ที่ 10 การปองกันการทุจริต (1) การดําเนินการเพื่อปองกันการ
ทุจริต
- เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
- การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ปองกันการทุจริต
- การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร
- แผนปองกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต
- มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต
ภายในหนวยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) ผูบริหารควรแสดงเจตจํานงหรือ
คํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวย
ความซื้อสัตยสุจริต โปรงใส และ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขการทุจริตประจําป
ใหชัดเจน และเผยแพรตอ
สาธารณะ
(3) มีการจัดทํามาตรการภายใน
เพื่อปองกันการทุจริต เชน การเปด
โอกาสใหกลุมองคกร ชุมชน มีสวน
รวมในการปองกันการทุจริต

5. ประเด็นที่จะตองพัฒนาเน่อื งจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ซึ่งไดคะแนน
เทากับรอยละ 62.50 ซึ่งประเมินจากการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการ
ดําเนินการตางๆใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน2 ประเดนคือ การดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการ
ภายในเพื่อปองกันการทุจริต มีรายละเอียด ดังนี้
ตัว
หัวขอการประเมิน
้ องกันการ (1) เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
ตัวชี้วดั ที่ 10 การป
ทุจริต
(2) การมีสวนรวมของผูบริหาร
(3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป

คาเฉลี่ยคะแนน
100.00
0.00
0.00

(4) การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต
(5) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

0.00
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
จัดซื้อจัดจาง
(12) มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

100.00
100.00

(13) มาตรการปองกันการรับสินบน

100.00

(14) มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

100.00

(15) มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ

100.00

ผลการประเมินขางตน ชี้ใหเห็นวา สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีขึ้น คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม และหนวยงานควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตที่เปนรูปธรรม ชัดเจน และมีควรสงเสริมใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามแผน มีการกํากับ
ติดตาม และตรวจสอบมาตรการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริตอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเผยแพรใหสาธารณะชนได
รับทราบ

6. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น
มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ผูรับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม

(1) การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตประจําป

ศึกษากระบวนการ ขัน้ ตอนในการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตที่ถูกตอง
เปนรูปธรรม
(2) สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรมให รณรงคใหความรู และสรางความ
เปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกันการ ตระหนักในการปองกันแกไขปญหา
ทุจริตอยางเปนรูปธรรม
การทุจริต

งานการ
เจาหนาที่ /
สํานักปลัด
งานการ
เจาหนาที่
สํานักปลัด

(3) กํากับติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อปองกันการทุจริตเปนระยะ

จัดทําประกาศมาตรการ หรือแบบ
ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปองกัน
การทุจริตเปนระยะ

สํานักปลัด/กอง
คลัง/ กองชาง

(4) การเผยแพรขอมูลใหสาธารณะ
ชนรับทราบ

แตงตั้งเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบในการ
จัดทํา และเผยแพรขอมูลการดําเนินการ
ตางๆใหสาธารณะชนรับทราบ ผาน
ชองทางที่เหมาะสม

สํานัก
ปลัด

รายงาน ผล
การดําเนินงาน
ใหผูบริหาร
ทราบเปน
ระยะ อยาง
ตอเนื่อง

