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ส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว  
อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน  าเชี่ยว ประจ าปี 2562 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลน  าเชี่ยว โดยภาพรวม

ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.95 คะแนน โดยถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ C      
พิจารณาตามอันดับได้ดังนี   

 

อันดับ ตัวชี วัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.31 
2 คุณภาพการด าเนินงาน 86.88 
3 การใช้อ านาจ 81.96 
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.95 
5 การใช้งบประมาณ 80.86 
6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.61 
7 การปรับปรุงการท างาน 78.51 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.77 
9 การเปิดเผยข้อมูล 59.21 

10 การป้องกันการทุจริต 44.64 
 

สรุปได้ว่า ตัวชี วัดที่เทศบาลต าบลน  าเชี่ยวได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่          
ส่วนตัวชี วัดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT พบว่า ตัวชี วัดที่ควรพัฒนา คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความถูกต้องในการ
ขออนุญาต และควรสร้างมาตรการในการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
 2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT พบว่า ตัวชี วัดที่ควรพัฒนา คือ การปรับปรุงระบบการท างาน 
โดยหน่วยงานควรปรับปรุงวิธีการและขั นตอนการให้บริการดีขึ นอย่างสม่ าเสมอ และควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือแสดงความโปร่งใสของ
หน่วยงานและรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT พบว่า หน่วยงานควรพัฒนาทั งสองตัวชี วัด ดังนี  
              1) การเปิดเผยข้อมูล ควรพัฒนาด้านการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อ 
หน่วยงาน ควรเพ่ิมเติม E-Mail และแผนที่ตั งของหน่วยงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แผนการจัดซื อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยต้องเป็นข้อมูลของปีที่รับการประเมิน คือปี 2562 และรายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยต้องเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้าปีที่รับการประเมิน คือปี 2561 ทั งนี  
หน่วยงานควรมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่วนในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ 
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ตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงการรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี โดยต้องเป็นข้อมูลของปีก่อนหน้าปีที่รับการประเมิน และควรจัดส่งลิงก์
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม OIT ในข้อ O12, O13, O19 และ O28 เพ่ือสะท้อนถึงการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม  
               2) การป้องกันการทุจริต ควรพัฒนาด้านการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดส่งลิงก์
ข้อมูลประกอบข้อค าถาม OIT ในข้อ O40, O41, O42, O43, O44, O46, O47 และ O48 เพ่ือสะท้อน
ถึงการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
 4. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) หน่วยงานมีประเด็นที่ควรพัฒนาในด้าน
การส่งเสริมความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น การประชุมระดมความคิด ส ารวจความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ควรลงพื นที่ส ารวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามข้อเสนอแนะและตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะ/มาตรการ ขั นตอน/วิธีการ ผลการด าเนินการ การก ากับติดตาม 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือความถูกต้องในการ
ขออนุญาต 

 ภายในปีงบประมาณ 
2563 

มาตรการในการก ากับดูแล
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
 

ด าเนินการแล้ว  

การปรับปรุงระบบการท างาน ปรับปรุงวิธีการและขั นตอนการให้บริการให้ดีขึ นอย่างสม่ าเสมอ และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ    
ผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแสดงความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ด าเนินการแล้ว  

การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ         
อย่างชัดเจน 

 ภายในปีงบประมาณ 
2563 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เพ่ิมเติม E-Mail และแผนที่ตั งของหน่วยงานลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ด าเนินการแล้ว  

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ส ารวจข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์เทศบาล 
 

ด าเนินการแล้ว  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ก าหนดและด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล, ก าหนดหลักเกณฑ์รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 

ด าเนินการแล้ว  

การส่งเสริมความมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

จัดให้มีการประชุมระดมความคิด ส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
โดยตรง โดยมีการลงพื นที่ส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อปรับปรุงพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย 
 

 ภายในปีงบประมาณ 
2563 

 


