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คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณมุงหวังใหหนวยงาน 
ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง และนําขอมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของหนวยงาน ไดอยาง
เหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ 
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและ 
ระดับสากล 
 รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2) การใช
งบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล และ 
(10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรูของ
ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ที่เปนปจจุบันบน
เว็บไซตของหนวยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของหนวยงานใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน สงเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุก
หนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งข้ึนตอไป 
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***************************  

1. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ให
หนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ที่
สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือ
เปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน 
“มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน 
ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงาน ใน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตาน ี
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี  โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 90.84 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ ความ
โปรงใสในการเนินงาน ระดับ A 
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คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด 
อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 
2 การเปดเผยขอมูล 97.78 
3 การปฏิบัติหนาที่ 91.22 
4 คุณภาพการดําเนินงาน 88.77 
5 การใชอํานาจ 87.72 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.23 
7 การใชทรัพยสินของทางราชการ 82.84 
8 การแกไขปญหาการทุจริต 82.54 
9 การใชงบประมาณ 82.50 

10 การปรับปรุงการทํางาน 81.81 
 

คะแนนสูงสุด   100.00   คะแนน 
คะแนนต่ําสุด    81.81    คะแนน 
 

 เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบวา อันดับที่ 1 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 100 
อันดับที่ 2 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนเทากับรอยละ 97.78  อันดับ 3 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนน
เทากับรอยละ 91.22  อันดับที่ 4 ตัวชี้วัด คุณภาพการดําเนินการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 88.77 อันดับที่ 
5 การใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.72 คะแนน อันดับที่ 6 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได
คะแนนรอยละ 86.23 อันดับที่ 7 การใชทรัพยสินของทางราชการ ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.85 คะแนน 
อันดับที่ 8  ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.54 คะแนน อันดับที่ 9  ตัวชี้วัด
การใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.50 คะแนน อันดับที่ 10 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได
คะแนนเทากับรอยละ 81.81 คะแนน  
 สรุปไดวา จุดแข็งที่หนวยงานไดคะแนนสูงสุดเทากับนอยละ 100 คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 
สวนที่จะตองพัฒนาเนื่องจากไดคะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.44 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอ
เมือง จังหวัดปตตานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะหขอมุลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให 
เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะตองพัฒนาไวดังตอไปน ี
 3.1 จุดแขง็ (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 90) จํานวน 3 ตัวชี้วัด คือ  
 อันดับที่ 1 การปองกันการทุจริต ไดคะแนน 100 คะแนน มาตรการภายในเพ่ือสงเสริม ความ
โปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน ที่
จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได ไดแก เจตจํานงสุจริตของ ผูบริการ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต  
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 อันดับท่ี 2 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 97.78 เปนคะแนน จาก
การเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ให
สาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การ
ปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่ง
การเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน และการดําเนินงานของหนวยงาน 
 อันดับท่ี 3 ตัวชี้วัดการปฏิบตัิหนาที่ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 91.22 เปนคะแนน จากการ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานท่ีเปนไปตาม หลักการ
ความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดีหนวยงานควรใหความสําคัญมากข้ึน ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอทั่วไปกับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัว อยางเทาเทียม
กัน  
 3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตวัชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 90 ) จํานวน 7 ตัวชี้วัด คือ 
 อันดับท่ี 1 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.77 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอคุณภาพ การ
ดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การ
ดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลที่ชัดเจน 
แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวาไมมี การเรียกรับ
สินบน แตทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน ซึ่งควรเผยแพร ผลงานหรือ
ขอมูลสาธารระอยางชัดเจน เขาถึงงาย ไมซับซอน อีกทั้งควรมีชองทางท่ีหลากหลาย การบริการ ใหเกิดความ
โปรงใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทํางานใหดียิ่งข้ึน และเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการดําเนินการ 
 อันดับท่ี 2 ตัวชี้วัดการใชอํานาจ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 87.72 เปนคะแนนจาก การ
ประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชน 
ตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ เห็นไดวา บุคลากรภายในหนวยงานมีความเชื่อมั่น 
ตอการใชอํานาจของผูบังคบับัญชาเก่ียวกับการมอบหมายงาน 
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 อันดับท่ี 3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 86.23 เปนคะแนน
จากการประเมินการรบัรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน ตอประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวา
หนวยงานใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับ การจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการ
สื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 อันดับท่ี 4 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของทางราชการ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.54 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการของหนวยงานไปเปนของตนเอง
หรือนําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงานจะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก เหน็ไดวาหนวยงานควรจะมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงานจะตองมีการกํากับดูแล
และ ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

 อันดับท่ี 5 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.54 เปน
คะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน 
มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปน
รูปธรรม 
 อันดับท่ี 6 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 82.50 เปนคะแนน จาก
การประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตางๆของหนวยงาน ในประเด็น ที่
เก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปและเผยแพร 
อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและ ไม
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากรภายในเรื่องตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือ
คาเดินทางฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุดวย เห็นไดวาหนวยงานควรให
ความสําคัญกับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ 
หนวยงานตนเองได 
 อันดับท่ี 7 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 81.81 เปนคะแนน
จากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือ ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานตอการปรับปรุง
ระบบการทํางาน ในประเด็นที่เก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งหนวยงานควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอเขามา 
มสีวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการดวย 
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4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 4.1 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) IIT อยูใน
ระดับดี(GOOD) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและ แสดงความไววางใจตอการบริหารงาน
ของผูบริหารที่มุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล โดยสิ่งท่ีควรเปนประเด็นในการ
พัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียดดังน ี
  

ตวัชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 1) การรับรูเก่ียวกับแผนการใชจาย 

งบประมาณประจําปของหนวยงาน  
(2) การใชจายงบประมาณ 

1) สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการ 
ใชจายงบประมาณประจําปให 
บุคลากรภายในหนวยงาน  
(2) เปดโอกาสใหบุคลากรภายใน 
หนวยงานมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
(3) มีชองทางเพ่ือใหบุคลากร
ภายใน หนวยงานสามารถแจง
เบาะแสท่ี สงสัย โดยมีมาตรการ
คุมครองผูรองเรียน 
 

ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของ  
ทางราชการ 

(1) การรับรูแนวปฏิบัติของ 
หนวยงานของทานเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ  
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือ ยืม
ทรัพยสินของราชการไปใช 
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  
(3) การขอยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงานอยาง
ถูกตอง  
(4) การกํากับดูแลและตรวจสอบ 
การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อ 
ปองกันไมใหมีการนําไปใช
ประโยชน สวนตัว กลุม หรือ 
พวกพอง 
 

1) สรางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของราชการ  
(2) มีข้ันตอนการขออนุญาต  
การขอยืมที่ถูกตอง  
(3) สรางมาตรการการกํากับดูและ
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 
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 4.2 ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) EIT  
อยูในระดับพอใช บงชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการยังคงความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของ
หนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน แตอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก ในสวนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม
หนวยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แตขาวสารอาจยังไมเปนปจจุบันมากนัก นอกจากนี้แมจะมีความ
พยายามปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการใหบริการที่มีคุณภาพ แตยังไมเกิด
ประสิทธิผลเทาที่ควร สิง่ที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตวัชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่คุณภาพการดําเนินงาน (1) การปฏิบัติงาน/การใหบริการ

แก ผูรับบริการเปนไปตามข้ันตอน
และ ระยะเวลาที่กําหนด  
(2) การปฏิบัติงาน/ใหบริการแก 
ทาน กับผูมาติดตออื่นๆ อยางเทา 
เทียมกันของพนักงาน 
 

(1) มีข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการอยาง 
ชัดเจน  
(2) สรางจิตสํานึกแกพนักงานใน 
หนวยงานใหบริการตอผูมาติดตอ 
อยางเทาเทียมกัน 

ตวัชี้วัดการปรับปรุงระบบ 
การทํางาน 

(1) เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา 
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขา 
ไปมีสวนรวมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ ของหนวยงาน  
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ 
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ 
 

เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือ ผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน การ
บริการใหเกิดความโปรงใส มี
วิธีการและข้ันตอนการทํางาน 
ใหดี ขึ้น 

 

 4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) อยูในระดับดี (GOOD)  
บงชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 
อยางเปนปจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไม 
สามารถเกิดขึ้นได ทําใหโดยรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานในดานความโปรงใส 
แกสวนราชการอ่ืน ๆ ได อยางไรก็ดีสิง่ที่ควรเปนประเด็นในการพัฒนาสําหรับหนวยงาน มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตวัชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  (1) ขอมูลพื้นฐาน  

-การเปดเพ่ือสอบทานของขอมูล 
การติดตอ  
(2) การบริหารงาน  
- การเปดเผยขอมูล E-service  
ไมสอดคลองตามรายละเอียด 
ที่กําหนด  
 

(1) พัฒนาระบบใหมีชองทางเพ่ือ 
สอบทานของขอมูลการติดตอ  
(2) ปรับปรุงขอมูลระบบ  
E-service ใหสอดคลองตาม
รายละเอียดที่กําหนด  
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ตวัชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 (3) การบริหารเงินงบประมาณ 

 - การเปดเผยขอมูล แผนการ 
จัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา 
พัสดุไมสอดคลอง 
 

(3) ปรับปรุงขอมูล แผนการ 
จัดซื้อ จัดจางหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ใหสอดคลองตามรายละเอียด
ทีกํ่าหนด 

ตวัชี้วัดที่การปองกันการทุจริต  (1) การดําเนินการเพ่ือปองกัน 
การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพ่ือปองกัน 
การทุจริต 
 

-ไมม ี

 
ผลการประเมินขางตน  ชี้ใหเห็นวาสิ่งทีควรพัฒนาเพ่ือใหหนวยงานไดคะแนนดีข้ึน คือ หนวยงานควรใหความ 
สําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้ง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการรับรูเก่ียวกับการจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ
ราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานใหดีขึ้น 

มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 

1) มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช 
ทรัพยสินของ
ราชการท่ีถูกตอง 
 

จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของ
ราชการท่ี ถูกตอง 

สํานักปลัด/  
กองคลัง 

ม.ค.-มี.ค.65 -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลณ สิ้น
ปงบประมาณ 

(2) ใหความรู
เก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับ
ซอน 

(1) ฝกอบรมหรือ
ประชุม พนักงาน
หนวยงานเพ่ือให 
ความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชน  
ทับซอน 
 

สํานักปลัด พ.ค.- มิ.ย. 65 -รายงานผลการ
ดําเนินการ ภายใน
เดือน ก.ค.65 
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มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 
 

(3) ใหความรูเรื่อง
การประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรงใสใน การ 
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

รณรงคใหความรู
เรื่องการ ประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ 
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
ผานสื่อสังคม 
ออนไลนหรือ 
สื่อสารสนเทศของ 
หนวยงาน 
 

สํานักปลัด ม.ค.-ก.พ..65 -รายงานผลการ
ดําเนินการ ภายใน
เดือน เม.ย.65 

4) การเปดเผย
ขอมูล ขอเท็จจริง
แก ผูมาใชบริการ
อยางถูกตอง 
ตรงไปตรงมา และ
มีแนวทางในการ 
ใหผูมาติดตออยาง
โปรงใส 
 

จัดทําประกาศไม
เรียกรอง ประโยชน
อ่ืนใดในการปฏิบัติ
หนาที่และมีการ
จัดทําประกาศ ไม
เรียกรับ
ผลประโยชนหรือ 
ทรัพยสินใดๆ 

สํานักปลัด ม.ค.-ก.พ..65 -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลณ  
สิ้นปงบประมาณ 

5) การตรวจสอบ
และตออายุเว็บไซต
ใหทันกําหนด เวลา 
พรอมท่ีจะเผยแพร
ขอมูลใหประชาชน
ทราบ 
 

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงเว็บไซต
ของหนวยงานให
เปนปจจุบัน 

สํานักปลัด ก.ค.-ส.ค 65 -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลณ  
สิ้นปงบประมาณ 

6) เปดโอกาสให
ผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมใน 
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ประชาสัมพันธ
ชองทางการ
รองเรียนการให
ขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหบุคลากรและ
สาธารณชน 
รับทราบ 
 

สํานักปลัด ก.ค.-ส.ค 65 -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลณ  
สิ้นปงบประมาณ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

การกํากับติดตาม 
 

8) มีการมอบหมาย
งาน การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับ คุณภาพของ
งาน โดย 
ไมเลือกปฏิบัต 

(1) สรางความ
เขาใจรวมกัน 
เก่ียวกับเกณฑการ
ประเมินและ  
การทํางาน  
(2) ผูบริหารเนนย้ํา
ในที่ประชุม เรื่อง
ความเปนธรรมใน
การประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนัก
ใหกับหัวหนางาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

ม.ค.-ก.พ..65 -รายงานความกาวหนา 
และสรุปผลณ  
สิ้นปงบประมาณ 

 

                                                               
                                                        (นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                                              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 

                                                                                             
                (นางสาวแวรอสนะห  บาแม) 

                           หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน  
            หัวหนาสํานักปลัด 

           
                                                        (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                      รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                
                                                            (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                                         ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                
                                (นางอนงค  คารวนันทน)         
                                                         นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



 
 

 


