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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency  Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีเจตนารมณ์มุ่งหรือหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง  และน าข้อมูลผลการ
ประเมิน  รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิญบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดั บมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล             
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐  ตัวชี้วัด ได้แก่  (๑)  การปฏิบัติหน้าที่  (๒)  การใช้
งบประมาณ  (๓)  การใช้อ านาจ  (๔)  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  (๕)  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (๖)  
คุณภาพการด าเนินงาน  (๗)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (๘)  การปรับปรุงระบบการท างาน  (๙)  การเปิดเผย
ข้อมูล  และ (๑๐)  การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนไดส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open  Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เป็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลทอนหงส์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption 
Perception  Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
         
 
 
        ส านักปลัด  เทศบาลต าบลทอนหงส์
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๑.  หลักการและเหตุผล  
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “ การประเมิน คุณธรรม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ”         
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น               
“ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วไปเทศบาลจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม    
๒.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช          
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทอนหงส์  อ าเภอ
พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยภาครวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๔.๕๕  คะแนน  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ B  
 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดเรียงล าดับคะแนนได้ดังนี้     
   ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๗๐   
   ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๑๙    
   ตัวชี้วัดที ่๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๑.๖๔    
   ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๔    
    ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๕๐   
   ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อ านาจ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๑๙                                               
    ตัวชี้วัดที่  ๒ การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๕                                                   
    ตัวชี้วัดที่  ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๖.๖๕                            
    ตัวชี้วัดที่  ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๕.๕๖                                     
   ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๑๐   
  สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับคะแนนร้อยละ  ๙๔.๗๐  คือ ตัวชี้วดัที่ ๖    
คุณภาพการด าเนินงาน   ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ  ตัวชี้วัดที่  ๔  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๑๐   
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๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล          
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลทอนหงส์  
อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง  และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้ วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  ๙๐)  จ านวน  ๓  ตัวชี้ วัด  คือ     
   (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๖  คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๗๐  
เป็นคะแนนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ประชาชน  คือ  ๑.  ปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนด  ๒. ปฏิบัติงานให้บริการเป็นไปอย่างเท่าเทียม       
๓. ปฏิบัติงานให้บริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน  ๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียก
เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการแต่อย่างใด  
๕.  การปฏิบัติงาน  มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก  ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสโดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเวปไซด์ เฟสบุ๊ก  ของหน่วยงาน                      
   (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๖๔ 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน
ที่ควรรับทราบ  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อราชการ  หรือประชาชนสามารถร้องเรียน  ร้องทุกข์          
   (๓)  ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๑๙  
เป็นคะแนนจากการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน               
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน /การให้บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก          
 ๓.๒  จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๙๐)  จ านวน  ๗  ตัวชี้วัด  คือ               
   (๑)  ตัวชี้วัดที่ ๑  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๔  เ ป็ น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการ ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไป
ตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นใน 
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เรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว  อย่าง 
เท่าเทียมกัน            
   (๒)  ตัวชี้วัดที่  ๒ การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๕ เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็น
เกี่ยวของกับการใช้จ่ายงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ 
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองได้ 
   (๓)  ตัวชี้วัดที่  ๓  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๐.๑๙  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง          
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน   และการสั่งการมีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม   เป็นไปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน   การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ                
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ         
   (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
๗๕.๑๐  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานเป็นไปของ
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน   และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงาน   และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน      ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีมาตรการหรือแนวทางในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการด้วย     
   (๕)  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๖.๖๕                                      
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมี
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ  มีมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม   
   (๗)  ตัวชี้วัดที่  ๙ การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๕.๕๖ เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น  คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ 
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ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การ
บริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ได้แก่ ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และ (๕)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน          
   (๘)  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๕๐ 
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
ของผู้บริหาร  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
๔.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 ๔.๑  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)  ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๗๙.๖๓  อยู่ในระดับดี (B) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรเน้นการด าเนินงานตามหลักการ
ความโปร่งใสเพ่ือให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล
โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาส าหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้      

 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่  ๒  การใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีให้แก่
บุคลากรภายในหน่วยงาน เชน่  แจ้ง
เวียน หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ
ไซด์ของเทศบาล หรือศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร  เพื่อให้บุคลากรและบุคคล
ทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่าย    
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 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่  ๔  การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปญัหา
การทุจริต 
 

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ 
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
(๓) การขอยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
(๔)  การก ากับดูแลและตรวจสอบการ ใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรอืพวกพ้อง 
  
๑) การให้ความส าคญัของผู้บริหารต่อการ
ต่อต้านการทุจริต 
(๒) มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือทบทวนแผนการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
(๓) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการ
แก้ไขมากน้อยเพียงใด 
(๔) การเฝา้ระวัง ตรวจสอบการทจุริตและ
ลงโทษผู้ประท าผดิ 
(๕) การน าผลการตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
(๖) กรณีพบแนวโนม้การทุจริตท่านสามารถ
ร้องเรียน และสามารถติดตามผลได้โดยไมม่ี
ผลกระทบต่อตนเอง   

(๒)  เปิดโอกาสให้บคุลากรภายในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โดยการแต่งเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องรว่มเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง , คณะกรรมการก าหนดราคากลาง , 
คณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น 
 
(๑) สร้างมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแกห่น่วยงาน  
รวมถึงหน่วยงานจะต้องก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการดว้ย 
 
 
 
 
(๑) ควรมีการปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาล 
(๒) ปัจจุบันเทศบาลไม่พบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน  แต่หากกรณมีีผู้กล่าวหาหรือร้องเรยีน
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี  ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพือ่ด าเนินการทาง
วินัยต่อไป  
(๓)  ควรมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต  โดย
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับ ตดิตาม ควบคมุ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกลชิ้ด และมีการ
ก าชับป้องปรามเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่  หรือให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติคอยสังเกตซึ่งกันและกัน  
(๔)  ก าหนดแผนผัง ข้ันตอน หรือช่องทางการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซด์ 
เฟสบุก ตู้รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ 
 

      



- ๗ - 
 ๔.๒  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับ (B) บ่ง

ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานต้องมีการวางระบบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน   เพ่ือแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดข้ึนได้  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานมีรายละเอียด  ดังนี้   

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล (๑) ข้อมูลพื้นฐาน 

     - ข้อมูลการตดิต่อ ต้อง   
ประกอบด้วย ๑) ที่อยู่  ๒)หมายเลข
โทรศัพท์  ๓)หมายเลขไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ๔) แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน จะขาดอย่างใดแสดงใหเ้ห็น
อย่างชัดเจน 
(๒) การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล 
      -  Soclal Network  ต้องมีลิง้ก์ไป
ยังสื่อโซเชียล เช่น Facebook จากเว็บ
ไซด์หลักของหน่วยงานท่ีเห็นได้จัดเจน 
(๓) การบริหารงาน 
     -  แผนการด าเนินงาน  การ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ ๖ เดือน  
     -  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   
ไม่พบหลักฐานแสดง รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ มีเพียง
ประกาศไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได ้
      -  การให้บริการ  รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  ไม่ได้
ระบุวันท่ีว่าเป็นข้อมลูเมื่อใด พ.ศ.ใด 
       - E-Service   
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล   
       -  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   
       -  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี มีหลักฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๒  แตไ่มไ่ด้แสดงการรายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

(๑) ควรก าหนดแผนท่ีตั้งของเทศบาลแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
(๒) เผยแพรล่ิ้งก์ไปยังสื่อโซเชียล เช่น  
Facebook จากเว็บไซด์หลักของเทศบาล 
ที่เห็นได้ชัดเจน 
(๓) ควรแสดงข้อมูลที่หน่วยงานมกีารก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(๔) ควรแสดงข้อมูลหลักฐาน ประกาศ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
พร้อมรายละเอยีดให้ครบถ้วน  
(๕)  รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจ
ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมลูเมือ่ใดหรือ 
พ.ศ.ใด  
(๖)  ควรจัดให้มีช่องทางที่ผู้รับบรกิารหรือผู้
มีส่วนได้เสียสามารถขอรบับริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เข่น 
การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการรถบรรทุก
น้ า  โดยน าแบบฟอร์มมาจัดท าเปน็ระบบ
กรอกข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น   
 
 



         - ๘ - 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่  ๑๐  การป้องกันการทจุริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
      -  การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 
(๒)  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
      -  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

(๗)  หน่วยงานควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
(๒) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓. 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ๔. หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ๕. หลักเกณฑ์
การให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญก าลังใจ (๘)  
หน่วยงานควรมีรายงานผลการบรหิารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี ในภาพรวมอื่นๆ  เช่น ข้อมูลเชิง
สถิติต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากร
บุคคล  ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
(๙) หน่วยงานควรมีการด าเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสุดคน
ปัจจุบันในการให้ความส าคญักับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ท้ังนี้
จะต้องระบุว่าเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ
แนบรายละเอียดของโครงการ 
(๑๐)  หน่วยงานควรมีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซึ่งสตัย์สุจริต  

 

๕.  ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซ่ึงได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๑๐  ซ่ึงประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๑)  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สิน

ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหนว่ยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

๖๖.๘๖ 

 (๒) กรณีที่ต้องขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากนอ้ยเพียงใด 

                     ๗๒.๗๐ 

 
         
 



- ๙ - 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่  ๔  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

(๑)  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด  

๘๘.๘๖ 

 (๒)  ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มาก
น้อยเพียงใด 

๖๖.๘๖ 

 (๓)  กรณีที่ต้องขอยืมทรัพยส์ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

                     ๗๒.๗๐ 

 (๔) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการ
น าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

                     ๘๘.๕๔ 

 (๕)  ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

                    ๖๙.๑๗ 

 (๖)  หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

                    ๖๘.๔๑ 

 

  ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ  หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยหน่วยงานควรก าหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  นอกจากนี้  หน่วยงานต้องจัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ 
หรือมาตรการให้บุคลากรทราบถึงนโยบายไม่น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือมีการจัดท า
ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ทราบให้ชัดเจน 
 
 
 



        - ๑๐-  
๖.  ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

           มาตรการ         ขั้นตอนหรือวิธีการ    ผู้รับผิดชอบ          การด าเนินการ 
(๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติ              
หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ 
สินของราชการที่ถูกต้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของ            
เจ้าหน้าที่  

จัดท าแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

    ส านักปลัด ประกาศมาตรการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ                
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ               
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ฝึกอบรม ประชุม หรือให้ความรู้             
แก่พนักงานในหน่วยงานเพ่ือให้            
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ส านักปลัด จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริม            
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประ 
โยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลต าบล 
ทอนหงส์ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานใน
หน่วยงาน 

(๓)  ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน               
ของรัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

    ส านักปลัด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง           
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ 
สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

(๔)  การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จ 
จริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และมีแนวทางใน 
การให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศมาตรการไม่เรียกรับ  
หรือเรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์ 
อ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่  

   ส านักปลัด ประกาศมาตรการป้องกันการ 
รับสินบน เพ่ือความโปร่งใส     
และปลอดจากการทุจริต   

(๕)  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคลากร
และสาธารณชนรับทราบ 

   ส านักปลัด ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้อง 
เรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซด์  

 Facebook  ของหน่วยงาน 

(๖)  มีการมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพ 
ของงาน 

(๒)  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาล   
(๑) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

   ส านักปลัด/ 
    กองคลัง/ 
    กองช่าง/ 
กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข/ 
  กองประปา 

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ 
ของพนักงานเทศบาล   
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน 
 



 


