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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity   
and  Transparency  Assessment-ITA)  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  มี เจตนารมณ์มุ่ งหวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล 
ผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  (2) การใช้
งบประมาณ   (3) การใช้อำนาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   (6) 
คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  (9) การเปิดเผยข้อมูล  
และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  การรับรู้
ของผู้รับบริการ    ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน                                 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า           
ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล  และประการสำคัญ คือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่ง
จะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้             
การทุจริต (Corruption  Perception  Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป                
 

 

 

 

  

 

  

  

 
 
 
 



 
 
 
 
1. หลักการและเหตุผล    
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)                  

ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน  
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA)”   ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564)   ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทาง                  
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได ้
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล โดยการประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบEIT แบบOIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของ                    

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถาม
ในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด 
ในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ30 ร้อยละ30 ร้อยละ40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
  ได้กำหนดคะแนนและระดับผลการประเมิน 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน และระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00-100 AA 

85.00-94.99 A 
75.00-84.99 B 
65.00-74.99 C 
55.00-54.99 D 
50.00-54.99 E 

0-49.99 F 
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2.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพิมาย  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.59  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการเนินงาน  
ระดับ  A  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00 
รองลงมาคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  96.30 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน  
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.45  ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.41 ตัวชี้วัดคุณภาพ
การดำเนินงาน  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.99  ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  
93.75  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.12 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ  89.93  ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.54 และ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  89.13  
         

สรุปได้ว่า จดุแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ 100.00 ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด  คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.13  
  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลพิมาย   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้ เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้    

3.1  จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  90)  จำนวน  7  ตัวช้ีวัด                    
คือ   

3.1.1 ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100   
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบ  ใน 5  ประเด็น  คือ  (1)  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน  ข่าว
ประชาสัมพันธ์  และ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และ
การให้บริการ   (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  และ (5)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและ การดำเนินงานของหน่วยงาน  
 

3.1.2 ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสารโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.30  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่ อสารในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่ าง ๆ                          
ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้บริการ  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย       
ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.1.3 ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.45   

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ต่อการ
ปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น    ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ ผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 

3.1.4 ตวัชี้วัด การปฏิบัติหนา้ที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  94.41  
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเอง   ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือ    
ดำเนินการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  สะท้อนให้เห็นว่า  หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่
เป็นไปตาม หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  หน่วยงานควรให้
ความสำคัญมากข้ึน ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน    

3.1.5 ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.99 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
คุณภาพ การดำเนินงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  
ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด   เห็นได้ว่า  ประชาชน  หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  มีการให้
ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ  ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่าไม่
มี การเรียกรับสินบน    แต่ทั้งนี้  ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  ซึ่งควร
เผยแพร่ ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย  
การบริการ ให้เกิดความโปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ   
 

3.1.6 ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.75 
เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  และ (2)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกัน  การทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
 

3.1.7 ตวัชี้วัด การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  93.12 
เป็นคะแนนจาก การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง  ในประเด็น ที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  เห็นได้ว่า  บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความเชื่อมั่น ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
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     3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ  90 )                     
จำนวน  3 ตัวช้ีวัด  คือ  

3.2.1 ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.93  
เป็ นคะแนน  จากการประ เมิน การรับ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่ วยงานต่ อการด ำเนิ นการต่ าง ๆ                         
ของหน่วยงานในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่ การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย  เห็นได้ว่า  หน่วยงาน ควรให้ความสำคัญ  กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้  

3.2.2 ตวัชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ   
89.54 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง                         
โดยหน่วยงาน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม    
      

3.2.3 ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 
ร้อยละ  89.13  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือ นำไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงาน  และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและ สะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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4.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน   

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลพิมาย มีคะแนนรวม 94.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี
ผลการประเมินระดับ A หมายถึง เทศบาลตำบลพิมายสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมี        แนว
ปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผย
ข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามท้ังหมด  
 

ดังนั้น เทศบาลตำบลพิมายพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็น 
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศ รัทธา 
สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนเป็นการดำเนินการ 
ในปีที่รับการประเมิน  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี              
ของหน่วยงานของท่านมากข้ึน  

- เพ่ิมการอำนวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ 
ราชการที่ถูกต้อง 
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5.การดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร 
ตามท่ีเทศบาลตำบลพิมายได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเทศบาลตำบลพิมาย และบุคลากรในสังกัด 
ได้ใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเพ่ือเป็น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 
  1. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลตำบลพิมาย 
  2. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  
  3. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  5. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  6. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน   
  7. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

8. ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 

ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลพิมาย ได้รับทราบและ                       
ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล                   
เทศบาลตำบลพิมาย จึงแจ้งเวียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล ให้ทราบ โดยทั่วกัน 
 
แนวทาง/มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความ
โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลพิมาย 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ดำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของเทศบาล
ตำบลพิมาย 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

2.มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการ 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
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แนวทาง/มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความ
โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

3.มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
การพัสดุภาครัฐ 

1.กองคลัง 
 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

4.มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนที่หลากหลาย 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

5.มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

6.มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

7. มาตรการการใช้
ดุลยพินิจ และ
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 

1.แจ้งเวียนมาตรการ 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

8. นโยบายไม่รบั   
ของขวัญ  
(No Gift Policy) 
 

1.แจ้งเวียนนโยบาย 
2.ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
ดูแล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 64 – ก.ย.65 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
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และเพ่ือให้เป็นการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลพิมายจึงได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง เพ่ิมเติมดังนี้ 
 

แนวทาง/มาตรการ วิธีการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การติดตามผล 

1.ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการประชาชน 

1.ทบทวนวิธีการ
และข้ันตอนใน
การให้บริการ
ประชาชนแต่ละ
งานให้มีกระชับ 
สะดวก รวดเร็ว 
ขึ้น 
 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

2.ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนาตน  
ด้านความรู้เรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่าง
ชัดเจน 
 

1.ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม 
2.จัดกิจกรรมโดย
เทศบาลตำบลพิ
มาย 
2.ให้ผู้รับบริการ 
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงาน  
ผู้ให้บริการ 
รายบุคคล 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 3  รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 

3.สร้างช่องทางการ
ติดต่อ/การขอรับ
บริการ/การแสดง
ความคิดเห็น 
รูปแบบออนไลน์ 
 

จัดทำ ช่องทางใน
การให้บริการ
รูปแบบออนไลน์
ขึ้น เช่น 
(e-service) 
(Google Form) 
 
 

1.สำนักปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษา 
5.กองการประปา 
6.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 2 รายงานผลการ
ดำเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 


