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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. หลักการและเหตุผล  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก    
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็น     
กลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำ เนินกำร          
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน  าเชี่ยว 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลน  ำเชี่ยว โดยภำพรวม

ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 69.95 คะแนน โดยถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรเนินงำน ระดับ C      
พิจำรณำตำมอันดับได้ดังนี   

 

อันดับ ตัวชี วัด คะแนน 
1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 93.31 
2 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 86.88 
3 กำรใช้อ ำนำจ 81.96 
4 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 81.95 
5 กำรใช้งบประมำณ 80.86 
6 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 79.61 
7 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 78.51 
8 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 71.77 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 59.21 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 44.64 
 

สรุปได้ว่ำ ตัวชี วัดที่เทศบำลต ำบลน  ำเชี่ยวได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่          
ส่วนตัวชี วัดที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือ ตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีของเทศบำลต ำบลน  ำเชี่ยว         

อ ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตรำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี วัด     
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี   

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 8๐) จ านวน ๕ ตัวชี วัด คือ 
(๑) ตัวชี วัดที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.31 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร

รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำนโดยยืดหลักตำมมำตฐำน มีควำมโปร่ง ใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั นตอนและ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร        
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำร 

(2) ตัวชี วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 86.88 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่โดยยึดหลักตำมำตรฐำน ขั นตอนและระยะเวลำ        
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำ ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำนขั นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร 
และไม่พบว่ำไม่มีกำรเรียกรับสินบน  

(3) ตัวชี วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.96 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้
ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง  ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงพบว่ำบุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจ
ของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน 
 (4) ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.95 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆต่อสำธำรณชน เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้
ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมทั ง
กำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรใช้บริกำร 

(5) ตัวชี วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.86 เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำร
รับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆของหน่วยงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ ไม่เอื อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิด
โอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 

 
 
 

3.2 จุดที่ต้องพัฒนำ ... 
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3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80) จ านวน 5 ตัวชี วัด คือ 
(1) ตัวชี วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 79.61 เป็นคะแนนจำกกำร

ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้นกำรทุจริตอย่ำงจริงจังโดยหน่วยงำนมีกำรจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(2) ตัวชี วัดที่ 8 กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 78.51 เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั งกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ นรวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ น 

(3) ตัวชี วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 71.77 เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือน ำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรทั งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน และกำรยืม
โดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำนซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะตวกเห็นได้ว่ำ 
หน่วยงำนควรจะมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 
 (4) ตัวชี วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 59.21 เป็นคะแนนจำกกำรเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้ประชำชนได้ทรำบ 
เพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 (5) ตัวชี วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 44.64 เป็นคะแนนจำกกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้
สำธำรณชนได้ทรำบเพ่ือแสดงถึงกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ นได้ 
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน IIT พบว่ำ ตัวชี วัดที่ควรพัฒนำ คือ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ควรก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรอนุญำตยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือควำมถูกต้องในกำร
ขออนุญำต และควรสร้ำงมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 4.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน EIT พบว่ำ ตัวชี วัดที่ควรพัฒนำ คือ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
โดยหน่วยงำนควรปรับปรุงวิธีกำรและขั นตอนกำรให้บริกำรดีขึ นอย่ำงสม่ ำเสมอ และควรเปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือแสดงควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนและรับฟังควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง 
 4.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน OIT พบว่ำ หน่วยงำนควรพัฒนำทั งสองตัวชี วัด ดังนี  
              1) กำรเปิดเผยข้อมูล ควรพัฒนำด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลกำรติดต่อ 
หน่วยงำน ควรเพิ่มเติม E-Mail และแผนที่ตั งของหน่วยงำน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
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รอบ 6 เดือน ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร แผนกำรจัดซื อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ สรุปผลกำรจัดซื อจัด 
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน โดยต้องเป็นข้อมูลของปีที่รับกำรประเมิน คือปี 2562 และรำยงำนผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร โดยต้องเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้ำปีที่รับกำรประเมิน คือปี 2561 ทั งนี  
หน่วยงำนควรมีช่องทำงที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจ
ของหน่วยผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน ส่วนในด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี โดยต้องเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้ำปีที่รับกำรประเมิน และควรจัดส่งลิงก์
ข้อมูลประกอบข้อค ำถำม OIT ในข้อ O12, O13, O19 และ O28 เพ่ือสะท้อนถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม  
               2) กำรป้องกันกำรทุจริต ควรพัฒนำด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรจัดส่งลิงก์
ข้อมูลประกอบข้อค ำถำม OIT ในข้อ O40, O41, O42, O43, O44, O46, O47 และ O48 เพ่ือสะท้อน
ถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบในด้ำน
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุม 
 4.4. ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) หน่วยงำนมีประเด็นที่ควรพัฒนำใน
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เช่น กำรประชุมระดมควำมคิด ส ำรวจควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดยเจ้ำหน้ำที่ควรลงพื นที่ส ำรวจควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนเพื่อปรับปรุงพัฒนำได้อย่ำงตรงเป้ำหมำย 


