
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

 

 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับ
ทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนำขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใช
ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของ
หนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทอนถึงความ
ตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ี
ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ 
ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) การปฏิบัติหนาที่ (๒) การใชงบประมาณ (๓) การใช
อำนาจ (๔) การใช ทร ัพยส ินของทางราชการ (๕) การแกไขปญหาการทุจร ิต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน                             
(๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปดเผยขอมูลผูรับบริการ (๑๐) การปองกันการ
ทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผล
คะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกหนวยงานไดรวมกัน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือไดมีบทบาทในการผลักดันกลไกลใน
การปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอนภาพลักษณเชิงบวกใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการ
ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
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๑ หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื ่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกำหนดเปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบกรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมิน
คุณะรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก”             
ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดำเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยาง
เหมาะสม 
 ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง   
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอ 
แสวงหา จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๗๔.๗๘ ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานระดับ C 
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๕ ตัวชี้วัดการ
การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๖๑ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
๙๘.๓๘ ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๗.๘๓ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๗.๒๓ 
ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการสื ่อสาร ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๐.๘๖ ตัวชี้ว ัดคุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนเฉลี่ย      
รอยละ ๘๗.๘๐ ตัวชี ้ว ัดการปรับปรุงการทำงาน ไดคะแนนเฉลี ่ยรอยละ ๘๗.๔๔ ตัวชี ้ว ัดการเปดเผยขอมูล                           
ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๕๕.๔๙ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๕๐ 
  สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๕ คือตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่            
สวนจุดออนที ่หนวยงานตองพัฒนาเนื ่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี ้ว ัดการการปองกันการทุจริต ไดคะแนน                 
เฉลี่ยรอยละ ๓๗.๕๐ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓. การวิเคราะหขอมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทองประจำปงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะหขอมูลใสแตละตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็น
ถึงจุดแข็งและจุดออนที่ตองพัฒนา ดังตอไปนี ้
 

  ๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ ๘๕) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ 
 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๕ เปนคะแนนจากการประเมิน
การรับรูของบุคคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานขอบบุคลากรอื ่นในหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเที่ยมกัน ไมวาจะเปนผูมาติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่
รูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ ซึ่งลวนถือเปนลักษณะการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐอยางมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหนวยงานทั้ง
ในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหนาที่ และในกรณีชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดการรับ
สินบนไดในอนาคต 
  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๗.๒๓ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวของ
กับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและเผยแพรอยางโปรงใส ไป
จนถึงลักษณะการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนแก
ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับการเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 
  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอำนาจ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๗.๗๓                
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอำนาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง 
ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกกปฏิบัติรวมไปถึงการใชอำนาจสั่งการใหผูใตบังคบับัญชาทำในธุระสวนตัว
ของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ่งไมถูกตอง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการ
แทรกแซงจากผูมีอำนาจ การซื้อขายตำแหนงหรือการเอ้ือผลประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 
  ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของราชการ โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๗.๗๓ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงาน ตอการใชทรัพยสินของราชการประเด็นที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรภายใน ในการนําทรัพยสินของราชการไปใชหรือไปเปนของตนเองหรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงาน
จะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๖๑  เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการใหความสำคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงานจะตองทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับ 
 
             
  
 



 
 
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ที่จะตองทำใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และ
จะตองสรางความเชื่อมั ่นใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายนหนวยงานดวย นอกจากนี้ 
หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๗.๘๐ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดำเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว
อยางเครงครัดและจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเกี่ยวกบการดำเนินการ/
ใหบริการของหนวยงานแกรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 
ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่
เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหนาที่ดวย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับ
บริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ที่จะตองคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปน
หลัก ไมมีการเอ้ือประโยนใหกับบุคคลใดบุคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 
  ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๙๐.๘๖ เปนคะแนนจากการ
ประเมินการรับรูของผูรับริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น
ที่เกี ่ยวของกับการเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดำเนินงานของหนวยงานและ
ขอมูลที่สาธารณชนควรทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสง
คำติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริหาร และมีการชี้แจงในกรณีที่มีขอกังวลสงสัยไดอยางชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรูเกี ่ยวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ใน
หนวยงานดวย ซึ่งสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๗.๔๔ เปนคะแนนจาก
การประเมินการรับรูของผูมารับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงาน
ของหนวยงานไดดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของ
หนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให
สอดคลองกับความตอการดวย ทั้งนี้ นอกจากหนวยงานจะตองปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ้นแลว ยังควรให
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึนอีกดวย 
 

๓.๒ จุดออนท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ ๘๕) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
 

  ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๕๕.๔๙ เปนคะแนนจากการประเมิน
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ ใน ๕ ประเด็นคอื (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (๒) การ
บริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใช
จายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) 
การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน
รวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหนวยงาน 
ซึ่งเทศบาลจะตองปรับปรุงและเผยแพรขอมูลใหครบถวนตามตัวชี้วัดใหโปรงใสยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



 
 
  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเฉลี ่ยรอยละ ๓๗.๕๐ เปนตัวชี ้วัดที่มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ 
ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนง
สุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและการปองกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือ                
ไมสามารถเกิดขึ้นไดแตทั้งนี้หนวยงานตองปรับปรุงขอมูลที่ตองเผยแพรบนเว็บไซตของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองให
ครอบคลุมมากขึ้น 
 

 ๔ ขอเสนอแนะ  
  ๔.๑ การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal) หนวยงานจะตอง
ประชาสัมพันธรายละเอียดการเขาระบบ ITAS ใหแกบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งการประชาสัมพันธจะตองเปนการสื่อ
ภายใน เชน หนังสือเวียนภายใน ระบบ Internet บอรดประชาสัมพันธภายใน เปนตน เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเขา
ระบบและประเมินตนเอง เพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจตอการบริหารงานของ
ผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหนาที ่ ๑.บุคลากรในหนวยงานของทาน
ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอมี
ความโปร  งใสเป นไปตาข ั ้นตอน
ระยะเวลาที่กำหนด 
๒.บุคลากรในหนวยงาน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานโดยมุ งผลสำเร็จ
ของงานให  ความสำค ัญกับ งาน
มากกว าธ ุระส วนต ัว และพร อม
รับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง 
 

หนวยงานตองปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกผ ู มาต ิดต อด วยความโปร งใส
เป นไปตามขั ้นตอนระยะเวลาที่
กำหนดอยางเครงครัดและเปนไป
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผู มา
ติดตอทั่วไปหรือผูมาติดตอที่รูจักกัน
เป  นการส  วนต ั ว รวมไปถ ึ งการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น อย  า งม ุ  ง ม ั ่ น  เ ต็ ม
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ตองานในหนาที่รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใชงบประมาณ ๑.บุคลากรในหนวยงานมีความรู
เกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ
มากนอยเพียงใด 
๒ . การ ใช  จ  า ย งบประมาณของ
หนวยงานคำนึงถึงความคุ มคา ไม
บ ิ ด เ บ ื อน  ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  ข อ ง
งบประมาณที่ตั้งไว 
๓.หนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช  จ  า ย
งบประมาณทั้งการสอบถาม ทักทวง 
และรองเรียน 
 

๑.สรางการรับรูเกี ่ยวกับการใชจาย
งบประมาณประจำปใหบุคลากรใน
หนวยงาน เชน เผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตของหนวยงาน 
๒.เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี
ส วนร วมในการตรวจสอบการใช
งบประมาณ 
๓.ม ีช องทางเพ ื ่อ ให บ ุคลากรใน
หนวยงานสามารถแจ งเบาะแสที่
สงส ัย โดยมีมาตรการคุ มครองผู
รองเรียน 

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใชอำนาจ ๑.การมอบหมายงานอยางเปนธรรม 
๒.การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน
เปนไปตามระดับคุณภาพของผลงาน 
๓.การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
กา รศ ึ กษ าด ู ง า น  ห ร ื อ ก า ร ใ ห
ทุนการศกึษาอยางเปนธรรม 
๔.มีการสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง
หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต 
 

๑.มีการมอบหมายานอยางชัดเจน 
๒.กำหนดเกณฑการประเมินผลงาน
อยางชัดเ 
๓.ม ีการส งบ ุคลากรเข าร วมการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ อยางเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

๑.ขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืม
ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน 
๒.การรับรูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของทางราชการ 
 

๑.สรางแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช
ทรัพยสินของทาราชการ 
๒.มีข้ันตอนการขออนุญาตการขอยืม
ที่ถูกตอง 

ตัวชี ้ว ัดที ่ ๕ การแกไขปญหาการ
ทุจริต 

๑.การใหความสำคัญกับการตอตาน
การทุจริต 
๒.การแกไขป ญหาการท ุจร ิต ใน
หนวยงาน 
๓.มีการเฝาระวัง ตรวจสอบ ลงโทษ
ทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน 
๔.มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมา
ปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกันการ
ทุจริตในหนวยงาน 
๕.การพบเห็นแนวโนมการทุจริต
สามารถรองเรียนและสงหลักฐานได
อยางเหมาะสม สามารถติดตามผล
การรองเรียนได มีการดำเนินการ
อยางตรงไปตรงมา และมั่นใจวาจะ
ปลอดภ ัยและไม ม ีผลกระทบตอ
ตนเอง 
 

๑.มีการทบทวนนโยบายการปองกัน
ทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
๒ . จ ั ดทำแผนงานป  อ งก ั นและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
๓.มีการประเมินประสิทธิภาพการ
แกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน 
๔.มีการนำผลการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบภายนและภายนอกมา
ปรับปรุงการทำงาน 
๕.มีกระบวนการเฝาระวังตรวจสอบ
การทุจริตภายในหนวยงาน 



 
 

๔.๒ การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียภายนอก (External) หนวยงานจะตอง
ประชาสัมพันธรายละเอียดการเขาระบบ ITAS ใหแกผูมีสวนไดเสียภายนอก เพื่อใหผูรับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไวโดยมีการใหขอมูลที่
ชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๑. ม ีการดำเนินงานโดยคำน ึงถึง
ป ร ะ โ ย ช น  ข อ งป ร ะ ชา ช น แล ะ
สวนรวมเปนหลัก 

๑.มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง
ชัดเจน 
๒.สร างจ ิตสำน ึกแก พน ักงานใน
หนวยงานใหบริการตอผู มาติดตอ
อยางเทาเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
เข าถ ึ งง  าย ไม ซ ับซ อน ม ีหลาย
ชองทาง 
๒.มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน 
๓.มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ 
๔.มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข  อ ก ั ง ว ล ส ง ส ั ย เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
ดำเนินงานอยางชัดเจน 
๕.มีชองทางใหผู มาติดตอรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
 

๑.มีการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน
เขาถึงง าย ไม ซ ับซอนและหลาย
ชองทาง เชนเว็บไซด เทศบาตำบล
เพชรเมืองทอง facebook  
๒.เผยแพรผลการดำเนินงานของ
หนวยงานครบถวนและเปนปจจุบัน 
๓.มีการชี ้แจงและตอบคถามอยาง
ชัดเจน 
๔.เป ดช องทางร ับฟงคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/
การใหบริการมากยิ่งข้ึน 
๕.เปดชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาที่ใหหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

๑ . ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ค ุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน/
การใหบริการ 
๒.มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น 
๓.การนำเทคโนโลย ีมาใช ในการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ 
๔.เปดโอกาสใหผ ู ร ับบริการ ผู มา
ติดตอหรือผูมีสวนไดเสียเขาไปรวม
ใ น ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง พ ั ฒ น า ก า ร
ดำ เน ิน งาน/การให บร ิการของ
หนวยงาน 
๕.การดำเนินงาน/การใหบริการมี
ความโปรงใส 

๑.ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบ ัต ิงาน/ว ิธ ีการ/ข ั ้นตอนการ
ดำเนินงาน/การใหบริการใหดียิ่งข้ึน 
๒.ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใหใน
การดำเนินงาน/การใหบริการใหดี
ยิ่งข้ึน 
๒.ควรเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผู
มีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการ
ปร ั บปร ุ ง ก าร ดำ เน ิ น ง าน/การ
ให บร ิการ ให  เ ก ิดความโปร  ง ใส 
ตรวจสอบได 
 

 
 
 



 
   

 
๔.๓ การประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) หนวยงานจะตองเผยแพรขอมูลที่

เปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนทราบ เพื่อแสดงถึงความ
พยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นไดซึ่งรายละเอียดการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ เปนสิ่งที่ตองพัฒนาและปรับปรุงการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซดของหนวยงาน ตามประเด็นที่
ตองพัฒนาและขอเสนอแนะทั้งหมด 

 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นควรพัฒนา 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล (๑) ขอมูลพื้นฐาน 
     - ขอมูลพื้นฐาน 
     - ขาวประชาสัมพันธ 
     - การปฎิสัมพันธขอมูล 
(๒) การบริหารงาน 
     - การดำเนินงาน 
     - การปฎิบัติงาน 
     - การใหบริการ 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
     - แผนการใชจ ายงบประมาณ
ประจำป 
     - การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสด ุ
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
     -  ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ พ ั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
(๕) การสงเสริมความโปรงใส 
     - การจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 
     - การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน
รวม 
 

(๑) จัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำ
ขอมูลตาง ๆ ลงใหครบถวน เชน 
ข อม ูลพ ื ้นฐานขององค กร แผน
ดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร 
โครงการและกิจกรรม 
(๒) ม ีการตรวจสอบและต ออายุ
เว็บไซตใหทันกำหนดเวลา พรอมที่
จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ 
(๓) มีการจัดชองทาง E – SERVICE 
ใหแกผ ู ร ับบริการ สามารถขอรับ
บริการตามอำนาจหนาที่ หรือภารกิจ
ของหนวยงานผานชองทางเว็บไซต
ได 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕. ประเด็นที่ตองพัฒนา 
  

เนื่องจากไดคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๕๐
และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๓๑.๑๓  ซึ่งเปนขอมูลที่หนวยงานจะตองเผยแพรขอมูลให
เปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตัวชี้วัด หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐             
การปองกันการทุจริต 

(๑) ขอมูลผูบริหาร ๐.๐๐ 

 (๒) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปรอบ ๖ 
เดือน 

๐.๐๐ 

 (๓) E – Service ๐.๐๐ 
 (๔) แผนการใชจายงบประมาณประจำป ๐.๐๐ 
 (๕) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำ

รอบ ๖ เดือน 
๐.๐๐ 

 (๖) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ๐.๐๐ 
 (๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป ๐.๐๐ 
 (๘) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐.๐๐ 
 (๙) หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐.๐๐ 
 (๑๐)  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป 
๐.๐๐ 

 (๑๑) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ๐.๐๐ 
 (๑๒) ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ๐.๐๐ 
 (๑๓) การมีสวนรวมของผูบริหาร ๐.๐๐ 
 (๑๔) รายงานกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต

ประจำป รอบ ๖ เดือน 
๐.๐๐ 

 (๑๕) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน 

๐.๐๐ 

 (๑๖) การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

๐.๐๐ 

 
  ผลการประเมินขางตน ชี้ใหเห็นวา สิงที่ควรพัฒนาเพื่อใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือ หนวยงานควร
ใหความสำคัญมากขึ้นในเรื ่องปองกันการทุจริต โดยหนวยงานตองจัดทำเว็บไซตองคกร โดยตองนำขอมูลตาง ๆ                 
ลงใหครบถวน เชน ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรมจะตองมีการ
ตรวจสอบและตออายุเว็บไซตใหทันกำหนดเวลา พรอมที่จะเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดชองทาง    
E – SERVICE ใหแกผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานผานชองทางเว็บไซต  
ได ในดานการปองกันการทุจริตผูบริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาวาจะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการแกไขการทุจริตประจำปใหชัดเจน  
และเผยแพรตอสาธารณะ พรอมทั้งใหกลุมองคกรชุมชน มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต เชน เปนกรรมการจัดซื้อ 
จัดจาง  
 
 



 
 
๖. ขอเสนอแนะ 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 

(๑) ขอมูลผูบริหาร เพิ ่มเติมชองทางการติดตอโดยตรงถึงผ ุ บริหาร
หนวยงาน และสวนของผู บริหารสวนขาราชการ
ประจำ 

สำนักปลัด 

(๒) รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำป รอบ ๖ เดือน 

จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำป รอบ ๖ เดือน 

สำนักปลัด 

(๓) E – Service เพ่ิมชองทางบริการออนไลน 
เชน ชองทางการตรวจสอบสิทธิโครงการเงนิอุดหนุน
เด ็กแรกเก ิด แจ งช องทางขอร ับบร ิการรถน้ำ
อเนกประสงคออนไลน เปนตน 

สำนักปลัด 

(๔) แผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป 

จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปใหครบท้ัง
ป 

กองคลัง 

(๕) รายงานการกำกับติดตามการใช
จายงบประมาณ ประจำปรอบ ๖ 
เดือน 

จ ัดทำรายงานการกำก ับต ิดตามการ ใช จ  าย
งบประมาณ ประจำปรอบ ๖ เดือน 

กองคลัง 

(๖) รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำป 

จัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป กองคลัง 

(๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
เชน งานที่ซื ้อหรือจาง วงเงินที่ซื ้อหรือจาง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื ่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เปนตน 

พัสดุ 

(๘) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุประจำป 

จัดทำรายงานผลการจัดซื ้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุประจำป 

กองคลัง 

(๙) การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 
เชน วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเกง การ
บรรจุแตงตั้ง และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 

นักทรัพยากรบุคคล 

(๑๐) หลักเกณฑการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดทำหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั ้ง หลักเกณฑการ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑการใหโทษและการ
สรางขวัญกำลังใจ 

นักทรัพยากรบุคคล 

(๑๑) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

จัดทำรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำกา
รองเรียน ขั้นตอนและวิธีการในการรองเรียน สวน
งานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ  

สำนักปลัด 

 
 
 
 



 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ 

(๑๒) ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 

จัดทำชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตโดยตรง 
แยกออกจากการรองเรียนทั่วไป 

สำนักปลัด 

(๑๓) การมีสวนรวมของผูบริหาร ดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงใหเห็นถึงการให
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม
หนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส 

สำนักปลัด 

(๑๔) รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป
รอบ ๖ เดือน 

จัดทำความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม พรอมรายละเอียดงบประมาณในการ
ดำเนินการ 

นักวิเคราะหฯ 

(๑๕) มาตรการสงเสริมคณุธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

จัดทำผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานใน
ภาครัฐ วิเคราะห จุดเดน จุดดอย และประเด็นที่
ตองพัฒนา 

เจาพนักงานธุรการ 

(๑๖) การดำเนินการตามมาตรการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

จัดทำขอมูลรายละเอียดการดำเนินการตามผล
วเิคราะหประเมินคุณธรรมและความโปรงใสไปสูการ
ปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรม 

สำนักปลัด 

 
ผลการประเมินขางตน ชี้ใหเห็นวา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองควรใหความสำคัญในการเผยแพร

ขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซดของหนวยงาน เพื่อเปนการเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชน
ไดรับทราบ ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนจะแสดงใหเห็นถึงความสำคัญตอการประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำ
มาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในหนวยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 ๖. ขอเสนอแนะ 

 ในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 
ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 


