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                                  ค าน า 

   
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน 
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริต     
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลีบูรณาการเข้ากับดัชนีวัด
ความโปร่งใสของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนก
ดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสํารวจและแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือ
รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 

  สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนําข้อมูล  
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน 
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตําบลดอนทรายฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อํานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
(9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้ 
กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  1. หลักการและเหตุผล 
 

  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)  ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)”    
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ ดัชนีดังนี้ 
  ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
  ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการ
รับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ๕. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก
การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้าง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจาก 
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสําคัญกับ 
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การดําเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
วิธีการดําเนินงานภายในองค์กร ที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบในการดําเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไปประการสําคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการสําคัญที่จะ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร จั ด อั น ดั บ ดั ช นี ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Corruption Perception Index: CPI)  
  ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูก
กําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 -2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
   

  2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล       
ดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนทราย 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.73 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ A 
 

  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.00 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.62 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.13 ตัวชี้วัด
คุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.76 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 80.55 ตัวชี้วัดการใช้อํานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.72 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.13 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.05 และตัวชี้วัดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.04 
 

  สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 96.00 คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.04 
 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลตําบลดอนทราย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 
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  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จํานวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.00 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้เท่ากับร้อยละ 88.62 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (4) ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  88.13  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน   
เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดํา เนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนที่ควรรับทราบ  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การใช้บริการ  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85) จํานวน 6 ตัวชี้วัด คือ  
   (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.76 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ 
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ดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นควรพัฒนาในเกี่ยวกับ
หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึง
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานให้ดี
ขึ้น 
  (2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.55 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้วยังควรให้
ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
  (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.72 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อ
การใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนา
เพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงาน เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า การประเมิน
และการเลื่อนระดับยังขาดความเป็นธรรม 
   (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.13 เป็น 
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
นําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
เห็นได้ว่า หน่วยงานจะควรมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
   (5) ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.05 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา  
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรให้ความสําคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  (6) ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.04 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทํา
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทํา
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย รวมทั้งหน่วยงานควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
  4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) มี
คะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็น
ประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้

มาติดต่อราชการที่ เป็นไปตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่กําหนด 

1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่  
ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (1) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ ายงบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

1) การสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับ
แผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  
2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่ วยงาน มี ส่ วนร่ วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) จัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสั ย   โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้อง เรียน 
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก
เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
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  4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) มี
คะแนน EIT อยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี 
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

(1)  การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
แก่ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กําหนด 
(2) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ท่าน กับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่าง
เท่าเทียมกันของพนักงาน 

1) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ 
การทํางาน 

(1) การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน
การดําเนินงาน การให้บริการ 
(2) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน การ
ให้บริการ 

1 ) ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีช่องทางหลากหลาย  
2) ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่ ว น ร่ ว ม เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดําเนินงาน การบริการให้ เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานให้ดีขึ้น 

  4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่
ในระดับดีมาก (Very Good) โดยมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสําหรับ
หน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย 
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
(4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

1) ควรเปิดเผยข้อมูลสาธารณะใน
ชุดข้อมูลย่อยโดยเฉพาะชุดข้อมูล
ด้านการบริหารงานให้เป็นปัจจุบัน
มากที่สุด 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน 
การทุจริต 

(1) การดําเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

                ไม่มี 

 
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้ 
คะแนนเท่ากับร้อยละ 73.04 ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(1) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของท่าน ให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อย
เพียงใด 

68.69 

(2)หน่วยงานของท่าน มีการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
(2.1)ทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
(2.2) จัดทําแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 

98.08 
 

98.08 
 
 

98.08 

(3) ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 

64.85 

(4) หน่วยงานของท่าน มีการ
ดําเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 
(4.1) เฝ้าระวังการทุจริต 
(4.2) ตรวจสอบการทุจริต 
(4.3) ลงโทษทางวินัย 

67.86 
 
 
 

70.00 
69.37 
64.21 

(5) หน่วยงานของท่าน มีการนํา
ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

71.96 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

(6) หากท่านพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่จะเกิดข้ึนในหน่วยงานของ
ท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
(6.1) สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก 
(6.2) สามารถติดตามผลการ
ร้องเรียนได้ 
(6.3) มั่นใจว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา 
(6.4) มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่
มีผลกระทบต่อตนเอง 

66.82 
 
 
 
 

66.83 
 

68.12 
 

67.46 
 

64.88 
 

  ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือ 
หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากข้ึนในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานควรดําเนินการดังนี้ 
  1. ผู้บริหารแสดงเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน  
  2. ผู้บริหารกําหนดนโยบาย  มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ื อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
  3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ที่แสดงเจตจํานงไว้ 
  4. ผู้บริหารกํากับดูแล ติดตามการนําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่กําหนดไว้รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ 

   5. ส่งเสริมให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6. จัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน โดยให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 7.รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e- PlanNACC  
ของสํานักงาน ป.ป.ช. คือรอบเดือนภายในเดือนเมษายน และรอบ12 เดือนภายในเดือนตุลาคม 
  8.จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/องทุกข์ เกี่ยวกับการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง 
และมีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วไป 
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 9.จัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์  ระบบออนไลน์ 
  10.เมื่อมีการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการแก้ไขโดยเร็ว และ
รายงานสรุปผลการดําเนินการแก้ไขการทุจริต พร้อมรับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  เผยแพร่ให้บุคลากร
และประชาชนทราบ 

 11.จัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  1) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่

การทํางานอย่างเป็นอิสระ 
  2) นําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ป้องกันการทุจริต 
  3) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
 12. จัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในดังนี้ 
  1) มีวางระบบการควบคุมภายใน 
  2) นําผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ป้องกันการทุจริต 
 
 6. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ 

โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1) มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

-รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 

(2)ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ฝึกอบรมหรือประชุม 
พนักงานหน่วยงาน
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

(3) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของ
หน่วยงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(4) การจัดทํามาตรการ
การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดทํามาตรการการ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการและประกาศใช้
ในการปฏิบัติงาน  
ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานทราบ
ให้ชัดเจน 

หน่วยตรวจสอบภายใน -รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น

ปีงบประมาณ 

5) การเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจริงแก่ 
ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง  
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการ 
ให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

เห็นควรแจ้งเวียนและ
ทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล
ดอนทรายทราบและถือ
ปฏิบัติ อีกครั้งดังนี้ 
1. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริต 
2. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ  
3. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน  
4. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลตําบล
ดอนทราย  
5. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน และจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการรับ  

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-11- 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
 การให้ของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใด 
6.ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. ประกาศเทศบาล
ตําบลดอนทราย เรื่อง  
แนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 -รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น

ปีงบประมาณ 

6) การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ทัน
กําหนดเวลา พร้อมที่ 
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

 

7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
การดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

8) มีการมอบหมายงาน  
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและการ
ทํางาน 
(2) ผู้บริหารเน้นย้ําในที่
ประชุมเรื่องความเป็น
ธรรมในการประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 
ให้กับหัวหน้างาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 


