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ค ำน ำ 
  เทศบาลต าบลดอนทราย เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส าคัญในการ
ผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น  เครื่องมือส าคัญใน
การป้องกันปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบลดอนทรายเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 
ปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับ  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนทราย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของ
เทศบาลต าบลดอนทราย ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยการน า
ผลการประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( Integrity 
andTransparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อน
ที่ต้องปรับปรุงแล้วน ามาก าหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ภายในหน่วยงานของ
เทศบาลต าบลดอนทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุ น 
ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้ 
กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: 
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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  1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐของเทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  ได้
พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)”   

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)เป็นกำรประเมินที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ โดยถือเป็นกำรประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงำนภำครัฐทั่ว
ประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำร
ประเมินตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ หรือ ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด  

  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment) แบ่งเป็น ๕ ดัชนีดังนี ้
  ๑. ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  ๒. ควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมประสบกำรณ์ในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
  ๓. คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจำกกำร
รับรู้และประสบกำรณ์โดยตรงของประชำชนผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
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  ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ และจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐำนของ
ข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  ๕. คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจำกควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
  โดยสรุปแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยง ำน
ภำครัฐ ได้ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดข้ึนภำยในหน่วยงำนภำครัฐ  
  สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำง ๆ ที่เอื้อให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม 
แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปรง่ใสใน
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศ เกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกกำรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ถือเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรรณรงค์และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนที่มีควำม
โปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดคุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรม
กำรท ำงำนในหน่วยงำน หน่วยงำนจะทรำบถึงประเด็นในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำน
ภำยในองค์กร ที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงข้ึน ได้รับกำรยอมรับ
จำกผู้รับบริกำรจำกทุกภำคส่วน และเป็นหน่วยงำนภำครัฐต้นแบบในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ให้กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นๆ ต่อไป 
  ประกำรส ำคัญ คือ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ จะเป็นกลไกในกำรปอ้งกันกำรทจุริตของประเทศ และเป็นโครงกำรส ำคัญที่จะส่งผลตอ่กำรจัดอันดับ     
ดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศ    
  ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูก
ก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3      
(พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำร
พัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
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  2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล       
ดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

 
 

  จำกผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของเทศบำลต ำบลดอนทรำย อ ำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่ำมีผลคะแนน 87.31 คะแนน อยู่ใน ระดับ A ซึ่งมีแนวโน้มคะแนนเพิ่มข้ึนทุกปี 

 
 

  เมื่อพิจำรณำตำมตัวช้ีวัดพบว่ำ ตัวช้ีวัดกำรป้องกันกำรทุจริตได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 
100.00 รองลงมำคือ ตัวช้ีวัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 93.78 ตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.81 ตัวช้ีวัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน  ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.69 ตัวช้ีวัดกำร
ปรับปรุงกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.31  ตัวช้ีวัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ำกับ    
ร้อยละ 81.16 ตัวช้ีวัดกำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.63 ตัวช้ีวัดกำรใช้งบประมำณ ได้คะแนน
เท่ำกับร้อยละ 77.30 ตัวช้ีวัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.87 และตัวช้ีวัดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.43 
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  สรุปได้ว่ำ จุดแข็งที่หน่วยงำนได้คะแนนสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 100.00 คือ ตัวช้ีวัดที่ 10 กำร
ป้องกันกำรทุจริต ส่วนที่จะต้องพัฒนำเนื่องจำกได้คะแนนต่ ำสุด คือ ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้
คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.43 
 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจ ำแนกตำมดัชนีของเทศบำลต ำบลดอนทรำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 
  3.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1) ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 100.00 เป็น
คะแนนจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยใน 
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน กำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำม
ของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้   
  (2) ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ  93.78 เป็นคะแนนจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้ 
สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำร
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำร
เงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ(4) กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และ หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำร
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
  (3) ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 87.81 เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร
ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน แต่อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกขึ้นในเรื่องกำร 
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรให้บรกิำรแก่ผู้มำติดต่อทั่วไปกับผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
 
  3.2 จุดท่ีต้องพัฒนา (ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) จ ำนวน 7 ตัวช้ีวัด คือ  
   (1) ตัวช้ีวัดที่  6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 83.69            
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ
คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน 
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ข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เห็นได้ว่ำ ประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเช่ือมั่นในคุณภำพ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ มีกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียก
รับสินบน อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำเพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีข้ึนควรพัฒนำในเกี่ยวกับ
หน่วยงำนควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณะควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เข้ำถึง
ได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย ควรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรงุกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใสปรบัปรุงวิธีกำรและข้ันตอนกำรท ำงำนให้ดีข้ึน 
  (2) ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.31    
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดีย่ิงข้ึน รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน เห็นได้ว่ำ หน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มำติดต่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย  
  ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดี ข้ึนแล้วยังควรให้
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้นอีกด้วย 
  (3) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 81.16 เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อประสิทธิ
ภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชน   
เห็นได้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่
สำธำรณชนที่ควรรับทรำบ  รวมทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน  กำรใช้บริกำร  นอกจำกนี้หน่วยงำนควรสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อรำชกำรสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนด้วย  
ซึ่งจะสะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร  ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (4) ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 80.63 เป็นคะแนนจำกกำร 
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่ำ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมีควำมเช่ือมั่นต่อ
กำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นในกำรพัฒนำ
เพื่อให้หน่วยงำนได้คะแนนดีข้ึน คือ หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกข้ึนในเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมระดับคุณภำพของผลงำน เนื่องจำกมีบำงกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรประเมินที่ให้ควำมคิดเห็นว่ำ กำรประเมิน
และกำรเลื่อนระดับยังขำดควำมเป็นธรรม 
  (5) ตัวที่วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 77.30 เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่
อย่ำงโปร่งใสไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำงๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  
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ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่ำ 
หน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญ กับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้ 
   (6) ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.87      
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรบัรูข้องบคุลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร ในประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยในในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเองหรือ
น ำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
กำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและสะดวก 
เห็นได้ว่ำ หน่วยงำนจะควรมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่
ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 
  (7) ตัวช้ีวัด 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ำกับร้อยละ 76.43 เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เห็นได้ว่ำ 
หน่วยงำนควรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำ
แผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำ
ให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้บุคลกรภำยใน ในกำรร้องเรียนเมือ่
พบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย รวมทั้งหน่วยงำนควรมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำร ทุจริต
ภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบจำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนไป
ปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน 
 
  4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
  จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี 2563” ที่ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 
คะแนนข้ึนไป ภำยในปี 2565 พบว่ำ ผลคะแนนกำรประเมินหน่วยงำนของท่ำนจำก 3 แบบวัด  คือ แบบวัด
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และแบบ
ตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวช้ีวัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย 
(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวัด OIT  ซึ่งสะท้อน กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะและกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ     
e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง  
  4.1 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal) มี
คะแนน IIT ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) ซึ่งเป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้จ่ำยงบประมำณและทรัพย์สินของรำชกำร โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 1  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(1) กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มี
ควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำ เนินกำรตำม
ข้ันตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเปน็
ผู้มำติดต่อทั่วไปหรือผู้มำติดต่อที่รู้จักกันเป็นกำร
ส่วนตัว 
(2) กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ 
และมีควำมรับผิ ดชอบต่อง ำนในหน้ ำที่ ที่
รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงมีคุณธรรม 
(3) กำรรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
กำรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ของบุคลำกรอื่นในหน่วยงำน ทั้งในกรณีที่แลก
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่  และในกรณีช่วงเทศกำล
หรือวำระส ำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภำยนอก ซึ่งถือ
เป็นควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรรบัสนิบนได้
ในอนำคต 

1) จัดให้มีกำร เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลำและ
ผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน  
2) สร้ำงระบบกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของผู้
มำติดต่อรับบรกิำร ณ จุด
ให้บรกิำรได้โดยง่ำย สะดวกและ
เป็นไปตำมหลักกำรปกปิด
ควำมลับของผู้ให้ข้อมูล  
3) ก ำหนดมำตรกำรบรหิำรงำน
บุคคลและกำรพจิำรณำให้คุณ ให้
โทษ ตำมหลกัคุณธรรมและ
ควำมสำมำรถ 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
กำรใช้งบประมำณ 

(1) กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ
ประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
(2) กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่อง
ต่ำง ๆ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 
(3) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจรับ
พัสดุด้วย  
(4) กำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนตนเองได้ 

1) จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
2) จัดให้มกีำรเปิดเผย
กระบวนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
โดยเปิดเผย 
3) เตรียมพร้อมรับกำรตรวจสอบ
จำกทุกภำคส่วน  
4) จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  
กำรใช้อ ำนำจ 

(1) กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1 ) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่ง
งำน (job description)และเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 3  
กำรใช้อ ำนำจ 

(2) กำรใช้อ ำนำจสั่งกำรใหผู้้ใต้บงัคับบญัชำท ำ
ในธุระส่วนตัวของผูบ้ังคับบัญชำหรือท ำในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง  
(3) กำรประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรบรหิำรงำน
บุคคลที่อำจเกิดกำรแทรกแซงจำกผูม้ีอ ำนำจ 
กำรซื้อขำยต ำแหนง่ หรอืกำรเอื้อผลประโยชน์ให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง 

อย่ำงชัดเจนและเปิดเผย  
(2) กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

ตัวช้ีวัดที่ 4  
กำ ร ใ ช้ทรั พ ย์ สิ น
ของรำชกำร 

(1) พฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำ
ทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของ
ตนเองหรือน ำไปให้ผู้อื่น  
(2) พฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพยส์ินของรำชกำร 
ทั้งกำรยมืโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและกำร
ยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำน 
จะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจน
และสะดวก  
(3) หน่วยงำนจะต้องมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติ 
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในได้รับทรำบและ
น ำไปปฏิบัติ  
(4) หน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรของ
หน่วยงำนด้วย 

(1) จัดท ำคู่มือและระเบียบกำรใช้
ทรัพยส์ินของรำชกำร  
(2) สร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำมตรวจสอบกำรยืม-คืน และ
กำรลงโทษอย่ำงเครง่ครัด 

ตัวช้ีวัดที่ 5  
กำรแก้ ไขปัญห ำ
กำรทุจริต 

(1) กำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยหน่วยงำน
จะต้องทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำร 
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ 
(2 )  จั ดท ำแผนงำนด้ ำนกำรป้ อ งกั นแล ะ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
(3) กำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้
กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้บุคลำกรภำยใน 
ในกำรร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยใน
หน่วยงำนด้วย 
 

(1) มุ่งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสำธำรณะและ
พร้อมให้บริกำรประชำชนอย่ำง
เต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยจัดท ำ
มำตรกำรกำรป้องกันและมีระบบ
กำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรม
กำรทุจริตอย่ำงชัดเจนและเปดิเผย 
(2) กำรเปิดให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
กำรติดตำมตรวจสอบกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนได้ โดยง่ ำยและ
สะดวก 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 5  
กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 

(4) หน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรเฝ้ำระวัง 
ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึง
กำรน ำผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ 
จำกทั้ งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน ไป
ปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 

 
 4.2 ผลกำรประเมินตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) มีคะแนน 
EIT ต่ ำกว่ำเกณฑ์เป้ำหมำย (ร้อยละ 85) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด ำเนินกำรดังนี้ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 6  
คุณภำพกำร
ด ำเนินงำน 

(1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึด
หลักตำมมำตรฐำน ข้ันตอน และระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้อง 
เป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
(2) จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร/
ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่รับบริกำรผู้มำ
ติ ด ต่ อ ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย อ ย่ ำ ง
ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่ง
สะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม 
(3) ประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ตรง
ในกำรถูกเจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วย  
(4) ประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
และกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน 
ที่จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(1) ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ
และข้ันตอนกำรให้บริกำรงำนด้ำน
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง  
(2) ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม
พัฒนำเพิ่มพูนทักษะและควำมรู้
เ กี่ ยวกับกำรปฏิบั ติ งำนอย่ำ ง
สม่ ำเสมอ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

(1) กำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่อง
ต่ ำ ง ๆ  ต่ อ ส ำ ธ ำ ร ณ ชน  ผ่ ำ น ช่อ งท ำ ง ที่
หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่
สำธำรณชนควรรับทรำบ  
 

(1) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ข้อมูล  
(2) มีกำรปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร 

(2) กำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติ
ชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำร  
(3) มีกำรช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่ำงชัดเจน  
(4) ประเมินกำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำร
ทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนด้วย ซึ่ ง
สะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติ ด ต่ อ ห รื อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ    

 

ตัวช้ีวัดที่ 8  
กำรปรับปรุงระบบ 
กำรท ำงำน 

(1) กำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนให้ดีย่ิงข้ึน  
(2) กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน
เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน โดย
ควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร
หรือผู้ มำติดต่อ  เ ข้ำมำมี ส่ วนร่วมในกำร
ปรั บป รุ งพัฒนำกำ รด ำ เนิ นง ำน เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย  
(3) หน่วยงำนจะต้องปรับปรุงพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนให้ดีข้ึนแล้วยังควรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้นอีกด้วย 

( 1 )  ส ร้ ำ ง ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงผู้บริหำรและ
บุคลำกร เพื่ อ ร่ วมกันทบทวน
ปัญ ห ำแ ล ะอุ ป ส ร ร ค ใน ก ำ ร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ  
(2) ส่งเสริมให้ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำร
แ ส ด ง ค ว ำ ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ ใ ห้
ค ำแนะน ำ ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำน
กำรให้บริกำรได้โดยสะดวก 
(3 )  ต้ อ งมี ก ำ ร พัฒนำทั กษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนใน
กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ
มีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
(4) ควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดย
เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำ
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำ
ไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน กำรบริกำรให้ เกิด
ควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและ
ข้ันตอนกำรท ำงำนให้ดีข้ึน 
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  4.3  ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  OIT จ ำนวนทั้งสิ้น 10 
ตัวช้ีวัด มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย (85 คะแนนข้ึนไป) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service ได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9  
กำรเปิดเผย 
ข้อมูล 

(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำร
ปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร  
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรด ำ เนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำร 
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ  
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่ง ใสในหน่วยงำน 
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และ
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำร
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

-ไม่มี- 

ตัวช้ีวัดที่ 10  
กำรป้องกัน 
กำรทจุริต 

(1) กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำม 
เสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริต และ 
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ได้แก่  มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำม
โปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตซึ่งกำรเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำม
ของหน่วยงำนที่ จะป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึน
ได ้

               -ไม่มี- 
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  5. ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาเน่ืองจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดที่  5 กำรแก้ไขปญัหำกำร
ทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ำกบัรอ้ยละ 73.04 ซึ่งประเมินจำกกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีรำยละเอียด 
ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5  
กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรทจุริต 

(1) ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของท่ำน ให้

ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทจุริต มำกน้อย

เพียงใด 

74.46 

(2)หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร 

ดังต่อไปนี้ หรอืไม ่

(2.1)ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกัน

กำรทจุริตในหน่วยงำนให้มปีระสิทธิภำพ 

(2.2) จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 

96.49 

 

96.49 

 

 

96.49 

(3) ปัญหำกำรทุจริตในหน่วยงำนของท่ำน 

ได้รับกำรแก้ไข มำกน้อยเพียงใด 

67.33 

(4) หน่วยงำนของท่ำน มีกำรด ำเนินกำร

ดังต่อไปนี้ ต่อกำรทุจริตในหน่วยงำน มำกน้อย

เพียงใด 

(4.1) เฝ้ำระวังกำรทุจริต 

(4.2) ตรวจสอบกำรทุจริต 

(4.3) ลงโทษทำงวินัย 

74.99 

 

 

75.00 

76.18 

73.18 

(5) หน่วยงำนของท่ำน มีกำรน ำผลกำร

ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำน ไปปรบัปรุงกำรท ำงำน 

เพื่อปอ้งกันกำรทจุริตในหน่วยงำน มำกน้อย

เพียงใด 

75.65 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 5  
กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 

(6) หำกท่ำนพบเห็นแนวโน้มกำรทจุริตที่จะ
เกิดข้ึนในหน่วยงำนของท่ำน ท่ำนมีควำมคิด
เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่ำงไร 
(6.1) สำมำรถรอ้งเรียนและสง่หลักฐำนได้
อย่ำงสะดวก 
(6.2) สำมำรถติดตำมผลกำรรอ้งเรียนได ้
(6.3) มั่นใจว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ 
(6.4) มั่นใจว่ำจะปลอดภัยและไมม่ีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

69.79 
 
 
 
 

69.79 
 

72.14 
 

70.37 
 

66.25 
 

  จำกผลกำรประเมินข้ำงต้นช้ีให้เห็นว่ำสิ่งที่ควรพัฒนำเพื่อให้เทศบำลต ำบลดอนทรำยได้
คะแนนดีข้ึน  คือหน่วยงำนควรให้ควำมส ำคัญมำกข้ึนในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยหน่วยงำนควร
ด ำเนินกำรดังนี้    
  1. ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ทั้งด้วยวำจำและ       
ลำยลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อบุคลำกรและสำธำรณชนให้ทรำบโดยทั่วกัน  
  2. ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย  มำตรกำร แผนงำน หรือโครงกำร/กิจกรรม เพื่ อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ 
  3. ผู้บริหำรจัดสรรงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ 
ที่แสดงเจตจ ำนงไว้ 
  4. ผู้บริหำรก ำกับดูแล ติดตำมกำรน ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนฯที่ก ำหนดไว้รวมทั้ง
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ 

   5. ส่งเสริมให้ประชำชน และภำคส่วนต่ำงๆเข้ำมำมีส่วนร่วม ตรวจสอบกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 6. จัดให้มีกำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตตำมบริบทและกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน โดยให้บุคลำกรและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

 7.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนระบบ e- PlanNACC  
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. จ ำนวน 2 รอบ 

 1.รอบเดือนภำยในเดือนเมษำยน (รอบ 6 เดือน) 
 2.รอบ12 เดือนภำยในเดือนตุลำคม (รอบ 1 ปี) 
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  8.จัดช่องทำงให้บุคลำกร และประชำชนในท้องถ่ินสำมำรถร้องเรียน/องทุกข์ เกี่ยวกับกำร
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง 
และมีกำรประกำศเผยแพร่/กระบวนกำรข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้ทรำบโดยทั่วไป 

 9.จัดให้มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
หรือควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ เช่น ทำงโทรศัพท์  ระบบออนไลน์ 
  10.เมื่อมีกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกระบวนกำรจัดกำรแก้ไขโดยเร็ว และ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขกำรทุจริต พร้อมรับปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข  เผยแพร่ให้บุคลำกร
และประชำชนทรำบ 

 11.จัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 
  1) จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในที่มีหน้ำที่

กำรท ำงำนอย่ำงเป็นอิสระ 
  2) น ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร

ป้องกันกำรทุจริต 
  3) เผยแพร่ผลกำรตรวจสอบภำยในให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ 
 12. จัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในดังนี้ 
  1) มีวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  2) น ำผลกำรควบคุมภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร

ป้องกันกำรทุจริต 
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 6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2563 ได้ร่วมกัน

พิจำรณำเพื่อก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของเทศบำลต ำบลดอนทรำย ดังนี้ 
มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การติดตามผล 

1.กำรสร้ำงฐำน
ควำมคิดกำรแยกแยะ
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวม 

1.เสริมสร้ำงฐำน
ควำมคิดแยก
ประโยชนส์่วนตัวและ
ประโยชนส์่วนรวมใน
รูปแบบจัดอบรม/
จัดท ำสือ่
ประชำสมัพันธ์รณรงค์ 
2. จัดท ำคู่มือแนว
ปฏิบัติในกำรใช้
ทรัพยส์ินของรำชกำร
และระเบียบข้ันตอน
ในกำรขออนุญำตเพื่อ
ยืมทรัพยส์ินของ
รำชกำรไปใช้
ปฏิบัติงำน 
3. จัดท ำคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 
และหน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

ก.พ. 64 
ถึง  

มี.ค. 64 

รำยงำนผลด ำเนินกำร
ในประชุมองค์กร
ประจ ำเดือนเมษำยน 
2564และรำยงำน
นำยกเทศมนตรีต ำบล
ดอนทรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ให้ควำมรู้เรือ่งกำร
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 

จัดอบรมช้ีแจง/จัดท ำ
สื่อประชำสมัพันธ์ให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
เทศบำลต ำบลดอน
ทรำย 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

 

ม.ค. 64 
ถึง  

พ.ค. 64 

รำยงำนผลด ำเนินกำร
ในประชุมองค์กร
ประจ ำเดือน
พฤษภำคม 2564
และรำยงำน
นำยกเทศมนตรีต ำบล
ดอนทรำย 

3 กำรเปิดเผยข้อมูล 
ข้อเท็จจรงิแก ่
ผู้มำใช้บรกิำรอย่ำง
ถูกต้อง  
ตรงไปตรงมำ และมี
แนวทำงในกำร 
ให้ผู้มำติดต่ออย่ำง
โปรง่ใส 

1.จัดท ำประกำศ
มำตรกำรต่ำงๆ เช่น 
กำรไม่รบัสินบน
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
เป็นต้น 
2.จัดท ำคู่มือให้บริกำร
ประชำชนและ
ปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 
 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำ 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภำยใน 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

 
 
 
 
 
 

3.จัดท ำแผนผงักำร
ลดข้ันตอนในกำร
ปฏิบัติงำน 
4. เพิ่มช่องทำง
ให้บรกิำรผ่ำนสือ่
สังคมออนไลน ์
 

 
 
 
 
 
 

  

4. กำรตรวจสอบและ
ต่ออำยเุว็บไซต์ใหท้ัน
ก ำหนดเวลำ พร้อมที ่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชำชนทรำบ 

ตรวจสอบ และ
ปรับปรงุเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำ 
หน่วยตรวจสอบ

ภำยใน 
 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 

5. เปิดโอกำสให้
ผู้รบับริกำร หรือผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรงุกำรด ำเนินงำน 

ประชำสมัพันธ์
ช่องทำงกำรร้องเรียน 
กำรให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อใหบุ้คลำกรและ
สำธำรณชน 
รับทรำบ 
 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำ 
หน่วยตรวจสอบ

ภำยใน 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 

6. มีกำรมอบหมำยงำน  
กำรปฏิบัตงิำน รวมถึง
กำร 
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมระดับ
คุณภำพของงำน โดยไม่
เลือกปฏิบัต ิ

1. สร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์
กำรประเมินและกำร
ท ำงำน 
2. ผู้บรหิำรเน้นย้ ำใน
ที่ประชุมเรื่องควำม
เป็นธรรมในกำร
ประเมิน เพือ่เพิม่
ควำมตระหนัก 
ให้กับผู้ประเมิน 
3.กำรปรบัปรุง
คุณภำพกำรปฏิบัติ/
กำรใหบ้ริกำร 
 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำ 
หน่วยตรวจสอบ

ภำยใน 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การติดตามผล 

7.กำรรับรู้เกี่ยวกบั
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
แผนจัดซือ้จัดจ้ำง กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำน 
 

1.สร้ำงกำรรบัรู้
เกี่ยวกับแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนทรำบ 
2.เปิดโอกำสให ้
บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนมสี่วนร่วมใน
กำรตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณใน
รูปแบบกำรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรชุด
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 

8.กำรสร้ำงคุณภำพใน
กำรปฏิบัตหิรอืกำร
ให้บรกิำร 

1.มีระยะเวลำและ
ข้ันตอนกำรปฏิบัติ/
กำรใหบ้ริกำรอย่ำง
ชัดเจน 
-สร้ำงจิตส ำนึกแก่
พนักงำนในหน่วยงำน 
มุ่งกำรปฏิบัติอย่ำง
เสมอภำคและเท่ำ
เทียมกัน 
 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลงั 
กองช่ำง 

กองกำรศึกษำ 
หน่วยตรวจสอบ

ภำยใน 

ต.ค. 63 
ถึง  

ก.ย. 64 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมำณ 
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ภาคผนวก 
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การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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รายละเอียดผลการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ 2563 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลดอนทราย  อ าเภอควนขนุน  จังหวดัพัทลุง  
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สถานะการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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รำยละเอียดสถำนะกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของ เทศบาลต าบลดอนทราย 

 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

 

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
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สภาพแวดล้อมการท างานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563 

 

ความสุขในการท างาน 

 

 
 


