
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบลท
าแร
 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 

รายงานการวิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร
งใส 
ในการดําเนินงานของหน
วยงานภาครัฐ (ITA) 

 ประจําป-งบประมาณ 2564 
 



คํานํา 
 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ6เพ่ือมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสของหน�วยงานของตน และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:าน
คุณธรรมและความโปร�งใสเพ่ือให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุ�งให:เกิดประโยชน6
ต�อประชาชนและส�วนรวมเป@นสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ 
ส�งผลให:หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็น
ท่ี 21 การต�อต:านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 
  รายงานฉบับนี้ ได:จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ใน
รอบปSท่ีผ�านมา (ปS 2563) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีจะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน ประเด็น
ท่ีจะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอดถึง
ข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:ดี
ข้ึน 
 
  ในการนี้ สํานักงานเทศบาลตําบลท�าแร�  หวังเป@นอย�างยิ่งว�า รายงานฉบับนี้จะสามารถ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได:อย�างมีประสิทธิภาพ  และเป@น
ข:อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานให:เป@นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท:องถึง
ภาพลักษณ6เชิงบวกให:หับหน�วยงาน และส�งผลต�อการยกระดับค�าดัชนีการรับรู:การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให:มีอันดับ และค�าคะแนนท่ีสูงข้ึนต�อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 
  กันยายน  2564 
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1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได:
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป@นมาตรการปEองกันการทุจริต และเป@นกลไกในการสร:างความ
ตระหนักรู:ให:กับหน�วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย�างโปร�งใสและคุณธรรม โดยใช:ชื่อว�า การประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ปaจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ได:ถูกกําหนดให:เป@นกลยุทธ6ท่ีสําคัญของยุทธศาสตร6ชาติว�า
ด:วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซ่ึงเครื่องมือดังกล�าว ถือได:ว�า
เป@นมาตรการปEองกันการทุจริตเชิงรุก และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงานของตน และมุ�งหวังให:หน�วยงานภาครัฐได:มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด:านคุณธรรมและความ
โปร�งใสเพ่ือให:เกิดธรรมาภิบาลในหน�วยงานภาครัฐ มีการดําเนินงานท่ีมุ�งให:เกิดประโยชน6ต�อประชาชนและ
ส�วนรวมเป@นสําคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐ ส�งผลให:
หน�วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว:ในแผนแม�บทภายใต:ยุทธศาสตร6ชาติ ประเด็นท่ี 21 
การต�อต:านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   

  เพ่ือให:การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ในปS พ.ศ. 2565 เป@นไปด:วยความเรียบร:อย สํานักงานเทศบาลตําบลท�าแร� 
จึงได:จัดทํารายงานการวิเคราะห6ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการของหน�วยงาน
ภาครัฐในปSท่ีผ�านมา (ปS 2564) ประกอบด:วย ประเด็นข:อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีจะต:องแก:ไขโดยเร�งด�วน 
ประเด็นท่ีจะต:องพัฒนาให:ดีข้ึน แนวทางการนําผลการวิเคราะห6ไปสู�แนวทางการปฏิบัติของหน�วยงาน ตลอด
ถึงข:อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงานให:
ดีข้ึน    

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร
งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเทศบาลตําบลท
าแร
 อําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  (ข4อมูลมาจากระบบ ITAS ป- 2564) 

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใส (ITA) ของหน�วยงานสํานักงานเทศบาล
ตําบล  ท�าแร� มีค�าคะแนนเท�ากับ 92.90 คะแนน อยู�ใน ระดับ A มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. แบบวัดการรับรู4ของผู4มีส
วนได4ส
วนเสียภายใน (IIT)   

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายใน (IIT) มีค�า
คะแนนเท�ากับ 85.69 คะแนน โดยประกอบด:วย 5 ตัวชี้วดั ดังนี้ 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน:าท่ี มีผลคะแนน เท�ากับ    90.46 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช:งบประมาณ มีผลคะแนน เท�ากับ   84.28 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช:อํานาจ มีผลคะแนน เท�ากับ   87.93 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช:ทรัพย6สินของราชการ มีผลคะแนน เท�ากับ  80.39 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก:ไขปaญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท�ากับ   85.40 คะแนน 
 จากลําดับคะแนน พบว
าตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช:ทรัพย6สินข:าราชการ มีค�าคะแนนน:อยท่ีสุดใน
กลุ�มเครื่องมือ ซ่ึงมีข:อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปSต�อไป คือการใช:ทรัพย6สินของราชการ โดยพฤติกรรม
ของบุคลากรท่ีไม�นําทรัพย6สินของราชการไปเป@นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช: หรือขอยืมทรัพย6สิน
ราชการ ท่ีชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต:อง ทุกคนรับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีระบบการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบอย�างเป@นระบบ  
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 2. แบบวัดการรับรู4ของผู4มีส
วนได4ส
วนเสียภายนอก (EIT)   
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู:ของผู:มีส�วนได:ส�วนเสียภายนอก (EIT) มีผล

คะแนน เท�ากับ 90.63 คะแนน โดยประกอบด:วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน มีผลคะแนน เท�ากับ   92.59 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท�ากับ   90.03 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน มีผลคะแนน เท�ากับ  89.27 คะแนน 

จากลําดับคะแนน พบว
าตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน มีค�าคะแนนน:อยท่ีสุดใน
กลุ�มเครื่องมือ ซ่ึงมีข:อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปSต�อไป คือควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ให:มีกระบวนงานข้ันตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นําเทคโนโลยีมาใช: สร:างความพึงพอใจให:
ผู:รับบริการ มีการเปfดโอกาสให:ผู:บริการหรือผู:มาติดต�อ เข:ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงดําเนินงานเพ่ือให:
สอดคล:องกับความต:องการด:วย และให:ความสําคัญกับความโปร�งใส  

3. ประเด็นการตรวจการเปDดเผยข4อมูลสาธารณะ (OIT)  
แบบตรวจการเปfดเผยข:อมูลสาธารณะ (OIT) ซ่ึงสะท:อนการเปfดเผยข:อมูลและการเข:าถึง

ข:อมูล ในส�วนนี้คะแนนแบบวัดอยู�ในระดับผ�านเกณฑ6เปEาหมาย คือ 85% ข้ึนไป ซ่ึงผลคะแนนของเทศบาล
ตําบลท�าแร� ในด:านการการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู:ของการเปfดเผยข:อมูลสาธารณะ (OIT) มีค�า
คะแนนเท�ากับ 100 คะแนน โดยประกอบด:วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้   
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปfดเผยข:อมูล มีผลคะแนน   เท�ากับ   100 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 10  การปEองกันการทุจริต มีผลคะแนน   เท�ากับ   100  คะแนน 
ท้ัง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดําเนินงานท่ีคล:ายกัน คือ การเผยแพร�ข:อมูลท่ีสําคัญบนเว็บไซต6ของหน�วยงาน  
ซ่ึงผลการดําเนินงานของหน�วยงาน ในภาพรวมถือว�าผ�านเกณฑ6 ควรรักษามาตรฐานของการดําเนินงานท่ีดีไว:
ในปSต�อไป 
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  เม่ือพิจารณาพบว�า ตัวชี้วัดการปEองกันการทุจริต ได:คะแนนเท�ากับ 87.50 ซ่ึงเป@นคะแนนท่ี
สูงท่ีสุด ในการปEองกันการทุจริต รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน:าท่ี ได:คะแนนเท�ากับ ๘7.1๔ และตัวชี้วัด
ท่ีได:คะแนนท่ีน:อยท่ีสุดในปS พ.ศ. 2563 คือตัวชี้วัด การใช:ทรัพย6สินของทางราชการ จากข:อมูลสามารถสรุป
ได:ว�า จุดแข็ง ของการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสของ สํานักงานเทศบาลตําบลท�าแร� อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร คือ ด4านการเปDดเผยข4อมูล และ ด4านการปFองกันการทุจริต เป@นตัวชี้วัดท่ีมี
วัตถุประสงค6เพ่ือเป@นการประเมินการรับรู:ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน�วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข:องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร�งใส 
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว:อย�างเคร�งครัด และเป@นไปอย�างเท�าเทียมกัน 
ไม�ว�าจะเป@นผู:มาติดต�อท่ัวไปหรือผู:มาติดต�อท่ีรู:จักกันเป@นการส�วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย�างมุ�งม่ัน    
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต�องานในหน:าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงล:วนถือเป@นลักษณะการปฏิบัติหน:าท่ี
ในฐานะเจ:าหน:าท่ีของรัฐอย�างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู:ในประเด็นท่ีเก่ียวข:องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย6สิน หรือประโยชน6อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน�วยงานท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติ
หน:าท่ี และในกรณีช�วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต�าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม:แต�กรณีการให:
เงิน ทรัพย6สิน หรือประโยชน6อ่ืน ๆ ต�อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป@นความเสี่ยงท่ีอาจจะก�อให:เกิดการ รับสินบนได:
ในอนาคต ตลอดจนการเปfดเผยข:อมูลขององค6กรได:มุ�งเน:นการปฏิบัติงานท่ีสามารถให:ประชาชนเข:ามา
ตรวจสอบได:โดยการเผยแพร�ข:อมูลบนเว็บไซต6หลักของเทศบาลท่ีประชาชนหรือหน�วยงานตรวจสอภายนอก
สามารถเข:าถึงและตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงานได: และ จุดอ
อน คือ ใช:ทรัพย6สินของทางราชการ 
จากการผลการประเมินพบว�า กระบวนการดําเนินงานยังไม�ครบถ:วนสมบูรณ6ในประเด็นของการสร:างระบบการ
กํากับดูและและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย�างเคร�งครัด  

3. การวิเคราะห�ข4อมูล 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลตําบลท�าแร�  อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห6ข:อมูลในแต�ละตัวชี้วัดท่ีแสดงให: เห็นถึง
จุดแข็ง และจุดท่ีจะต:องพัฒนาไว:ดังต�อไปนี้ 
 3.1 ประเด็นจุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได4คะแนนมากกว
าร4อยละ 85) มีดังนี้   
  ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน:าท่ี 
  ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช:อํานาจ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก:ไขปaญหาการทุจริต 
  ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 
  ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน 
  ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปfดเผยข:อมูล  
  ตัวชี้วัดท่ี 10 การปEองกันการทุจริต  

3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดท่ีได4คะแนนมากกว
าร4อยละ 85) คือ 
(๑) ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปfดเผยข:อมูล และ ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปEองกันการทุจริต 

โดยรวมได:คะแนนเท�ากับร:อยละ ๑๐๐ เป@นคะแนน จากการเผยแพร�ข:อมูลท่ีเป@นปaจจุบันบนเว็บไซต6
ของหน�วยงาน เพ่ือเปfดเผยการดําเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงาน ให:สาธารณชนได:รับทราบใน ฅ 
 



 
๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการเพ่ือปEองกันการทุจริต ได:แก� เจตจํานงสุจริตของ   ผู:บริการ การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปEองกันการทุจริต การเสริมสร:างวัฒนธรรมองค6กร และแผนปฏิบัติการ 
ปEองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือปEองกันการทุจริต ได:แก� มาตรการภายในเพ่ือส�งเสริม 
ความโปร�งใสและปEองกัน การทุจริต ซ่ึงการเผยแพร�ข:อมูลในประเด็นข:างต:นแสดงถึงความพยายาม
ของหน�วยงาน ท่ีจะปEองกันการทุจริตในหน�วยงานให:ลดน:อยลงหรือไม�สามารถเกิดข้ึนได: 

๔. ข4อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร
งใสในการดําเนินงานของหน
วยงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู: มีส�วนได:ส�วนเสียภายใน 

(Internal) ได:คะแนนอยู�ในระดับดี บ�งชี้ให:เห็นว�าหน�วยงานมีแนวโน:มการดําเนินงาน ท่ีเป@นไปตาม
หลักการความโปร�งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส�วนใหญ�มีความเชื่อม่ันและ 
แสดงความไว:วางใจต�อการบริหารงานของผู:บริหารท่ีมุ�งสู�การปEองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างมี
ประสิทธิผล โดยสิ่งท่ีควรเป@นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน�วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๔.๒ จากผลหรือระดับคะแนน พบว�าตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน มีค�า

คะแนนน:อยท่ีสุดในกลุ�มเครื่องมือ ซ่ึงมีข:อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงในปSต�อไป คือควรมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให:มีกระบวนงานข้ันตอนท่ีสะดวก รวดเร็ว ดียิ่งข้ึน นําเทคโนโลยี
มาใช: สร:างความพึงพอใจให:ผู:รับบริการ มีการเปfดโอกาสให:ผู:บริการหรือผู:มาติดต�อ เข:ามามีส�วนร�วมใน
การปรับปรุงดําเนินงานเพ่ือให:สอดคล:องกับความต:องการด:วย และให:ความสําคัญกับความโปร�งใส 
อย�างไรก็ดี สิ่งท่ีควรเป@นประเด็นในการพัฒนาสําหรับหน�วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช:ทรัพย6สิน

ของ ทางราชการ 

(๑) การรับรู:แนวปฏิบัติของ หน�วยงานของท�าน 
     เก่ียวกับการใช: ทรัพย6สินของราชการ  
(2) การกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช:ทรัพย6สนิ 
     ของราชการ เพื่อ ปEองกันไม�ให:มีการนําไปใช: 
     ประโยชน6 ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ:อง 

(๑) สร:างแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช: 
     ทรัพย6สินของราชการ 
(๒) สร:างมาตรการการกํากับดูและ 
     และตรวจสอบการใช:ทรัพย6สินของ 
     ทางราชการ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ การ
ทํางาน 

(๑) เปfดโอกาสให:ผู:รับบริการ ผู:มา ติดต�อ 
     หรือผู:มีส�วนได:ส�วนเสีย เข:า ไปมีส�วน 
     ร�วมในการปรับปรุง พฒันาการ 
     ดําเนินงาน/การให:บริการ ของ 
     หน�วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการ  
 
 

(1)เปfดโอกาสให:ผู:รับบริการ หรือ ผู:มี
ส�วนได:ส�วนเสียเข:ามามีส�วนร�วม ในการ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน การบริการให:
เกิดความโปร�งใส มีวิธีการและข้ึนตอน
การทํางานให:ดี ข้ึน 



 
๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปfดเผยข:อมูลสาธารณะ (OIT) อยู�ในระดับท่ี 

บ�งชี้ให:เห็นว�า หน�วยงานมีการวางระบบท่ีดีเพ่ือเปfดเผยข:อมูลต�าง ๆ ของหน�วยงานให:สาธารณชนได:รับ
ทราบ อย�างเป@นปaจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน�วยงานท่ีจะปEองกันการทุจริตในหน�วยงานให:ลด
น:อยลงหรือไม� สามารถเกิดข้ึนได: ทําให:โดยรวมแล:วหน�วยงานสามารถเป@น “ต:นแบบ” ในการ
ดําเนินงานในด:านความโปร�งใส แก�ส�วนราชการอ่ืน ๆ ได: อย�างไรก็ดีสิ่งท่ีควรเป@นประเด็นในการพัฒนา
สําหรับหน�วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕. ประเด็นท่ีจะต4องพัฒนาเนื่องจากได4คะแนนต่ําสุด คือตัวชี้วัดท่ี 4 การใช:ทรัพย6สินของราชการ มีค�า
คะแนนน:อยสุด แต�ก็ยังถือว�าผ�านเกณฑ6การประเมิน ซ่ึงท่ีปรึกษาหรือคณะประเมินมีข:อเสนอแนะสําหรับ
การปรับปรุงในปSต�อไป คือการใช:ทรัพย6สินของทางราชการ โดยพฤติกรรมของบุคลากรท่ีไม�นําทรัพย6สิน
ของราชการไปเป@นของตนเอง มีระบบในการควบคุมการใช: หรือขอยืมทรัพย6สินราชการ ท่ีชัดเจน มี
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต:อง ทุกทนรับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบอย�าง
เป@นระบบ  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช:ทรัพย6สิน

ของ ทางราชการ 

(๑) การรับรู:แนวปฏิบัติของ หน�วยงานของท�าน 
     เก่ียวกับการใช: ทรัพย6สินของราชการ  
(2) การกํากับดูแลและตรวจสอบ การใช:ทรัพย6สนิ 
     ของราชการ เพื่อ ปEองกันไม�ให:มีการนําไปใช: 
     ประโยชน6 ส�วนตัว กลุ�ม หรือพวกพ:อง 

(๑) สร:างแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช: 
     ทรัพย6สินของราชการ 
(๒) สร:างมาตรการการกํากับดูและ 
     และตรวจสอบการใช:ทรัพย6สินของ 
     ทางราชการ 

 
ผลการประเมินข:างต:น ชี้ให:เห็นว�า สิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือให:หน�วยงานได:คะแนนดีมากยิ่งข้ึน คือ 

1. ต:องมีการจัดทําคู�มือและระเบียบการใช:ทรัพย6สินของทางราชการ  
2. สร:างกระบวนการติดตามตรวจสอบการยืม-คืน  
3. มีการลงโทษอย�างเคร�งครัด  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปfดเผยข:อมูล (๑) ข:อมูลพื้นฐาน 

- การเปfดเพื่อสอบทานของข:อมูล    
  การติดต�อ 

(๒) การบริหารงาน 
- การเปfดเผยข:อมูล E-service  
 

(๑) พัฒนาระบบให:มีช�องทางเพือ่ สอบ
ทานของข:อมูลการติดต�อ ให:มัประสิทธิ
ภาพและทนัสมัยมากยิ่งข้ึน 
(๒) ปรับปรุงข:อมูลระบบ E-service ให:มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมในด:านต�างๆ
มากยิ่งข้ึน 
 

 



-7- 
 

๖. ข4อเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส
งเสริมคุณธรรมและความโปร
งใสภายในหน
วยงาน 
     ให4ดีข้ึน 
 

 

 
                ธนรัตน6   ธนูศร        ผู:จัดทํา 

(พันจ�าเอกธนรัตน6  ธนูศร) 
                  หัวหน:าสํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลท�าแร� 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู:รับผิดขอบ การกํากับติดตาม 
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช: 
ทรัพย6สินของราชการที่ถูกต:อง 

จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การใช:
ทรัพย6สินของราชการที่ ถูกต:อง 

สํานักปลัด/ กองคลัง -รายงานความก:าวหน:า 
และสรุปผล ณ สิน้
ปSงบประมาณ 

(2) ให:ความรู:เร่ืองการประเมิน คุณธรรม
และความโปร�งใสใน การดําเนนิงานของ
หน�วยงานภาครัฐ 

รณรงค6ให:ความรู:เร่ืองการ ประเมิน
คุณธรรมและความ โปร�งใสในการ
ดําเนินงานของ หน�วยงานภาครัฐ 
ผ�านสื่อสังคม ออนไลน6หรือสื่อ
สารสนเทศของ หน�วยงาน 

สํานักปลัด 

(3) การเปfดเผยข:อมูล ข:อเท็จจริงแก� ผู:มา
ใช:บริการอย�างถูกต:อง ตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการ ให:ผู:มาติดต�ออย�าง
โปร�งใส 

จัดทําประกาศไม�เรียกร:อง ประโยชน6
อ่ืนใดในการปฏิบัติ หน:าที่ และมีการ
จัดทําประกาศ ไม�เรียกรับ
ผลประโยชน6หรือ ทรัพย6สินใดๆ 

สํานักปลัด 

(4) การตรวจสอบและต�ออายุ เว็บไซต6ให:
ทันกําหนดเวลา พร:อมที่ จะเผยแพร�
ข:อมูลให:ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเวบ็ไซต6 
ของหน�วยงานให:เป@นปaจจุบนั 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

(5) เปfดโอกาสให:ผู:รับบริการ หรือผู: มี
ส�วนได:ส�วนเสียเข:ามามีส�วนร�วมใน การ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน 

ประซาสัมพันธ6ช�องทางการ 
ร:องเรียน การให:ข:อเสนอแนะ 
เพื่อให:บุคลากรและสาธารณชน 
รับทราบ 

สํานักปลัด 

(6) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม
ระดับ คุณภาพของงาน โดยไม�เลือก
ปฏิบัต ิ

(๑) สร:างความเข:าใจร�วมกัน 
เก่ียวกับเกณฑ6การประเมินและ การ
ทํางาน 
(๒) ผู:บริหารเน:นย้ํา เร่ืองความเป@น
ธรรมในการ ประเมิน เพื่อเพิ่มความ
ตระหนัก ให:กับพนักงานเจ:าหน:าที่
ถือปฏิบัติ 

สํานักปลัด/ กองคลัง/ 
กองช�าง 

 


