
 

 
 

 

 

 

 

 

                           
 

 
 
 

รายงานการวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครฐั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
เทศบาลต าบลศาลาดา่น 

อ าเภอเกาะลันตา    จังหวัดกระบี ่
 
 
 
 
 
 



 

 

ตามท่ีส านั กงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทั จรั ตแหั งชาต  (ส าน กงานัป.ป.ช.) ได้ัพ ฒนาเครื่องมือการประเม นเช งบวกเพื่อเป็น
มาตรการป้องก นการท จร ต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหน กให้หน วยงานภาคร ฐมีการด าเน นงานอย างโปร งใสและมีค ณธรรม โดยใช้ช่ือว า 
“การประเม น คั ณธรรมและความโปรั งใสในการด าเนั นงานของหนั วยงานภาครั ฐ ( Integrity   and   Transparency Assessment : ITA) 

การประเม นัITA เร ่มด าเน นการในปีงบประมาณัพ .ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจ บ นัและมีการ ขยายขอบเขตและพ ฒนาให้มี
ประส ทธ ภาพมากย ่งขึ้นตามล าด บ ท ้งนี้ คณะร ฐมนตรีได้มีมต เมื่อว นที่ 23 มกราคม 2561 เหั นชอบใหั้หนั วยงานภาครั ฐทั กหนั วยงานใหั้ความ
รั วมมัือและเขั้ารั วมการประเมั นัค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐัในปีงบประมาณัพ .ศ.2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเคร่ืองมือการประเม นตามที่ส าน กงาน ป.ป.ช. ก าหนดท ้งนี้ แผนแม บทภายใต้ ย ทธศาสตร์ชาต  ประเด นที่ 21  การต อต้านการท จร ตและ
ประพฤต ม ชอบ (พ.ศ.2561-2580) ไดน้ า 

ผลการประเม น ITA ไปก าหนดต วช้ีว ดและค าเป้าหมายของแผนแม บทฯ โดยในระด บแรก (พ.ศ.2561-2565) ก าหนดค าเป้าหมายให้
หน วยงานภาคร ฐที่มีผลการประเม นผ านเกณฑ์ั(85 คะแนน ขึ้นไป ไม น้อยกว าร้อยละ 80) 

ดั งน ั้น เพัืั อเปั นการยกระดั บผลการประเมั นคั ณธรรมและความโปรั งใสในการด าเนั นงานของัหน วยงานภาคร ฐ เทศบาลต าบลศาลา
ด าน จึงได้ด าเน นการว เคราะห์ผลการประเม นค ณธรรมและความ โปรั ง ใสของหนั วยงานเพัืั อเปั นการยกระดั บการด าเนั นงานในดั้านคั ณธรรม
และความโปรั งใสของัหน วยงานให้มีผลการประเม นที่ดีย ่งข้ึนในปีต อไป 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลศาลาด าน  
ััััััััมกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการว เคราะห์ผลการประเม นค ณธรรมและความโปร งใส                                                                หน้า 
ในการด าเน นการของหน วยงานภาคร ฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. หลั กการและเหต ผล  1 
2. กรอบการประเม นค ณธรรมและความโปร งในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ 1 
3. ผลการประเม นคั ณธรรมและความโปรั งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ  2 

การว เคราะห์ผลการประเม นภาพรวมค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงาน ของเทศบาลต าบลศาลาด าน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

1. การว เคราะห์ข้อมูล 3 
2. ข้อบกพรั อง และขั้อเสนอแนะในการพั ฒนา/ปร บปร ง  3 

2.1 แบบว ดการร บรู้ของผู้มีส วนได้ส วนเสียภายใน (IIT) 3 
2.2 แบบว ดการร บรู้ของผู้มีส วนได้ส วนเสียภายนอก (EIT) 4 
2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการว ิเคราะห ์ผลการประเมินค ุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนิน การของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงาน เทศบาลต าบลศาลาด่าน 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามทส าน กงานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทั จรั ตแหั งชาต  (ส าน กงาน ป.ป.ช.) ได้ัพ ฒนาเครื่องมือการประเม นเช งบวกเพื่อ

เป็นมาตรการป้องก นการท จร ต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหน กให้หน วยงานภาคร ฐมีการด าเน นงานอย างโปร งใสและมีค ณธรรม โดยใช้ช่ือว า 
“การประเม น คั ณธรรมและความโปรั งใสในการด าเนั นงานของหนั วยงานภาครั ฐ ( Integrity  and  Transparency Assessment : ITA) ปัจจ บ น
การประเม นค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐได้ถูกก าหนดเป็นกลย ทธั์ที่ส าค ญของย ทธศาสตรั์ชาต วั าดั้วยการปั้องกั นและ
ปราบปรามการทั จรั ตัระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว าเป็นการยกระด บให้เป็นการประเม นค ณธรรมและความโปร งใส ในการด าเน นงานของ
หน วยงานภาคร ฐให้เป็น “มาตรการป้องกั นการท จร ตเชั งร ก” ที่หน วยงานภาครั ฐท ั วัประเทศจะต้องด าเน นการัโดยม  งหว งให้หน วยงานภาคร ฐที่เข้า
ร บการประเม นได้ร บทราบผลการประเม น และแนวทางในการพ ฒนาและยกระด บหน วยงานในด้านค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานได้ อย าง
เหมาะสม 

2. กรอบการประเมินค ุณธรรมและความโปร่งในการด าเน ินงานของหน ่วยงานภาครัฐ 
การประเมั นคั ณธรรมและความโปรั งใสในการด าเนั นงานของหนั วยงานของรั ฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 

10 ต วช้ีว ด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสร ปด งนี้ 
 

เครื่องมือในการประเม น ต วชัี้ว ด น้ าหน ก 
 

แบบว ดการร บรู้ของ ผู้มีส วนได้ส วน
เสัียภายในั(IIT) 

ต วชัี้วั ดที ่1 การปฏ บ ต หน้าที่  
 

ร้อยละ 30 
ต วชัี้วั ดที ่2 การใช้งบประมาณ 
ต วชัี้วั ดที ่3 การใชอ้ านาจ 
ต วชัี้วั ดที ่4 การใช้ทร พย์ส นของทางราชการ 
ต วชัี้วั ดที ่5 การแกั้ไขปั ญหาการท จร ต 

แบบว ดการร บรู้ของ ผู้มีส วนได้ส วนเสัีย
ภายนอกั(EIT) 

ต วชัี้วั ดที ่6 ค ณภาพการด าเนั นงาน  
ร้อยละ 30 ต วชัี้วั ดที ่7 ประส ทธ ภาพการส่ือสาร 

ต วชัี้วั ดที ่8 การปร บปร งระบบการท างาน 
แบบตรวจการเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 
 
 
 

ต วชัี้วั ดที ่9 การเปิดเผยข้อมัูล  
ร้อยละ 40 

 

ต วชัี้วั ดที ่10 การป้องก นการท จร ต 
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การก าหนดเกณฑก์ารประเม ินผลและการรายงานผลการประเม ิน ITA ในลักษณะค ่าคะแนน ควบคู่กับระดับผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น 
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 – 64.99                                     D 
50.00 – 54.99                                          E 
0 – 49.99                                      F 

 
3. ผลการประเมินค ุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของเทศบาลต าบลศาลาด าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แบบวั ดการร บรูข้องผู้มีส วนไดั้ส วนเสัียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ต วชัี้ว ด ผลคะแนน 
ต วชัี้วั ดที ่1 การปฏ บ ต หน้าที่ 94.41 
ต วชัี้วั ดที ่2 การใช้งบประมาณ 91.66 
ต วชัี้วั ดที ่3 การใชอ้ านาจ 94.03 
ต วชัี้วั ดที ่4 การใช้ทร พย์ส นของราชการ 92.23 
ต วชัี้วั ดที ่5 การแกั้ไขปั ญหาการท จร ต 93.79 

แบบวั ดการร บรูข้องผู้มีส วนไดั้ส วนเสัียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ต วชัี้วั ดที ่6 ค ณภาพการด าเนั นงาน 80.33 
ต วชัี้วั ดที ่7 ประส ทธ ภาพการส่ือสาร 69.64 
ต วชัี้วั ดที ่8 การปร บปร งระบบการท างาน 69.16 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ต วชัี้วั ดที ่9 การเปิดเผยขอ้มัูล 32.77 
  
ต วชัี้วั ดที ่10 การป้องก นการท จร ต 12.50 

คะแนนเฉลี่ย 58.93 
ระดับผลการประเม ิน                                   D 
  



- 3 - 
 

 

การว ิเคราะห ์ผลการประเมินภาพรวมค ุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเน ินงาน ของเทศบาลต าบลศาลาด่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
1. การว ิเคราะห ์ข  อม ูล 

จากการประเม นผลค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเน นงานของเทศบาลต าบลศาลาด าน ประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.2562 โดย
ภาพรวมได้คะแนนั72.47 อยู ในระด บัC ผลการประเม นจ าแนก ตามต วช้ีว ด พบว า ต วช้ีว ดที่มีคะแนนเฉล่ียสูงส ด คือ ต วช้ีว ดที่ 1 การปฏ บ ต 
หน้าท่ี มีระด บคะแนน 
83.51 รองลงมา คือ ต วช้ีว ดที่ 6 ค ณภาพการด าเน นงาน มีระด บคะแนน 82.56 ส วนต วช้ีว ดที่มี คะแนนเฉล่ียต่ าที่ส ด คือ ต วชัี้วั ดที่ 8 การปร บปร ง
การท างาน มีระด บคะแนน 62.42 

2. ข อบกพร่อง และข อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง 
2.1 แบบวัดการรับรู ของผู มีส่วนได ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเม นตามแบบ

ส ารวจความเห นของผู้มีส วนได้ส วนเสียภายในบั งชัีั้ใหั้เหั นวั าหนั วยงานมัีแนวโนั้มการด าเนั นงานทีั เปั นไปตามหลั กการความโปรั งใสและมีมาตรฐาน
ในการปฏ บ ต  โดยบ คลากรส วนใหญ มีความเชื่อม ่นและแสดงความไว้วางใจต อการบร หารงาน ของผู้บร หารที่ม  งสู การป้องก นและปราบปรามการท จร ต
อย างมีประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผล โดยส ่งที ่เป็นขอ้บกพร องและมัี   ผลการประเม นอยู ในระด บที่ต้องปร บปรั ง มีรายละเอัียดด งนี้ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช งบประมาณ เป็นประเม นการร บรู้ของบ คลากรภายใน 
หน วยงานต อการด าเน นการต างๆ ของหน วยงาน ในประเด นที่เกี่ยวข้องก บการใช้จ ายเง นงบประมาณ  น บต ้งแต การจ ดท าแผนการใช้จ ายงบประมาณ
ประจ าปี และเผยแพร อย างโปร งใส ไปจนถึงล กษณะการใช้ จ ายงบประมาณของหน วยงานอย างค ้มค า เป็นไปตามว ตถ ประสงค์ และไม เอื้อประโยชน์แก 
ตนเองหรือ พวกพ้องัการเบ กจ ายเง นของบ คลากรภายในในเรื่องต างัๆัเช นัค าท างานล วงเวลาัค าว สด อ ปกรณ์ัหรือ ค าเด นทางัฯลฯัตลอดจน
กระบวนการจ ดซื้อจ ดจ้างและการตรวจร บพ สด ด้วยัรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ บ คลากรภายในมีส วนร วมในการตรวจสอบการใช้จ ายงบประมาณ
ของหน วยงานตนเองได้ 

ข อเสนอแนะในการพัฒนา หน วยงานควรให้ความส าค ญก บการต ดตามการใช้ 
จ ายเง นงบประมาณ และการเปิดโอกาสให้บ คลากรภายในหน วยงานมีส วนร วมในการตรวจสอบการใช้ จ ายเง นงบประมาณของหน วยงาน รวมถึงการ
ประชาส มพ นธ์เพื่อสร้างความโปร งใสในการตรวจสอบการ ใช้งบประมาณ 

 
(2) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช ทรัพย์สินของราชการ เป็นประเม นการร บรู้ของบ คลากร ภายในหนั วยงานต อการใชั้ทรั พยั์สั นของ

ราชการ ในประเดั นทีั เกีั ยวขั้องกั บพฤตั กรรมของบั ค ลากรภายในัในการน าทร พย์ส นของราชการของหน วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และ
พฤต กรรมในการ ขอยืมทร พย์สั นของราชการ ท ง้การยืมโดยบ คลากรภายในหนั วยงานและการยืมโดยบ คคลภายนอก 
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หน วยงาน ซึ่งหน วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออน ญาตที่ช ดเจนและสะดวก  นอกจากนี้หน วยงาน จะต้องมีการจ ดท าแนวทางปฏ บ ต เกี่ยวก บ
การใช้ทร พย์ส นของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร ให้บ คลากร ภายในได้ร บทราบและน าไปปฏ บ ต  รวมไปถึงหน วยงานจะต้องมีการกำก บดูแลและ
ตรวจสอบการใช ้ทร พย์ส นของราชการของหน วยงานด้วย 

ข อเสนอแนะในการพัฒนา หน วยงานควรจ ดประช มช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวก บการยืม 
หรือใช้ทร พย์ส นของทางราชการ เพื่อสร้างการร บรู้ถึงข้อระเบียบและว ธีปฏ บ ต เกี่ยวก บการใช้ทร พย์ส น และการบ าร งรั กษาทร พย์สั นของทางราชการ 
รวมถัึงการประชาสั มพั นธั์ข ั้นตอนการขออนั ญาตการขอยัืมัเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏ บ ต อย างถูกต้องตรงก น 

2.2 แบบวัดการรับรู ของผู มีส่วนได ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเม นตามแบบ
ส ารวจความเห นของผู้มีส วนได้ส วนเสีย ภายนอกับ งช้ีให้ัเห นว าประชาชนหรือผู้ร บร การมีความเช่ือม ่นในค ณภาพการด าเน นงานของหน วยงาน ว ายึด
หล กตามมาตรฐานข ้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ช ดเจนแก ผู้ร บบร การ อย างตรงไปตรงมา ไม น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู 
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม พบว ามีการ เรียกร บส นบนท ้งที่เป็นเง น ทร พย์ส น และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเง นได้ โดยส ่งที่เป็น 
ข้อบกพร องและมัีผลการประเม นอยู ในระด บที่ตั้องปร บปรั ง มีรายละเอัียดด งนี้ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นการประเม นการร บรู้ของผู้ร บบร การ ผูั้มาตั ดตั อ หรัือผูั้มัีสั วนไดั้สั วนเสัียของ
หนั วยงานตั อประสั ทธั ภาพการสืั อสาร ในประเดั นทีั เกีั ยวขั้องกั บัการเผยแพร ข้อมูลขอหน วยงานในเรื่องต างๆัต อสาธารณชนัผ านช องทางที่
หลากหลายัสามารถเข้าถึงได้ ง าย และไม ซ บซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจ บ น  โดยเฉพาะอย างย ่งผลการ ด าเน นงาน
ของหน วยงาน และขั้อมูลที่สาธารณชนควรรั บทราบ รวมถัึงการจ ดให้มีชั องทางให้ผูั้รั บบรั การผู้ัมาตั ดตั อ หรัือผูั้มัีสั วน ไดั้สั วนเสัีย สามารถสั งคำตั 
ชมหรัือความคั ดเหั นเกีั ยวกั บการด าเนั นงาน/การัให้บร การ และมีการชัี้แจงในกรณีที่มัีขอ้ก งวลสงส ยได้อย างชั ดเจน นอกจากนี้ ย งประเมั นการรั บรูั้
เกีั ยวกั บัการจ ดให้มีช องทางให้ผู้มาต ดต อสามารถร้องเรียนการท จร ตของเจ้าหน้าท่ีในหน วยงานด้วย 

ข อเสนอแนะในการพัฒนา หน วยงานควรให้ความส าค ญก บการส่ือสารในเร่ืองผล 
การด าเนั นงานของหนั วยงานและขั้อมัูลทีั สาธารณชนทีั ควรรั บทราบ รวมท ั้งการจั ดใหั้มัีชั องทางให้ัผู้ร บบร การ ผู้มาต ดต อ หรือผู้มีส วนได้ส วน
เสีย สามารถแสดงความค ดเห นเกี่ยวก บการด าเน นงาน การใช้ บรั การ หนั วยงานควรสรั้างการรั บรูั้เกีั ยวกั บการจั ดใหั้มัีชั องทางใหั้ผูั้มาตั ดตั อราชการ
สามารถรั้องเรัียนัการท จร ตของเจ้าหน้าที่ในหน วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการส่ือสารปฏ ส มพ นธ์ก บผู้ร บบร การ ผู้มา ต ดต อ หรือผู้มีส วนได้ส วน
เสียอย างมีประส ทธ ภาพ 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นการประเม นการร บรู้ของ 
ผู้ร บบร การ ผู้มาต ดต อ หรือผู้มีส วนได้ส วนเสียของหน วยงานต อการปร บปร งระบบการท างาน ในประเด น ที่เกัี่ยวข้องกั บการปร บปรั งพั ฒนาหนั วยงาน ท ั้งการ
ปฏั บั ตั งานของเจั้าหนั้าทีั และกระบวนการท างานของัหนั วยงานใหั้ดัีย ั งขึั้น รวมไปถัึงการน าเทคโนโลยัีมาใชั้ในการด าเนั นงานเพัืั อใหั้เกั ดความสะดวก
รวดเรั วัมากย ่งข้ึน 
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ข อเสนอแนะในการพัฒนา หน วยงานควรมีการปร บปร งระบบการท างาน ท ้งการ ปฏ บ ต งานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน วยงานให้ดีย ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏ บ ต งานเพื่อเพ ่มประส ทธ ภาพในการให้บร การประชาชน  เพื่อให้เก ดความ
คล องต ว สะดวก และรวดเรั ว รวมไปถึงหน วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสใหั้ผูั้รั บบรั การหรัือผูั้มาตั ดตั อราชการเขั้ามาัมีส วนร วมในการปร บปร ง
พ ฒนาระบบการท างานเพื่อให้สอดคล้องก บความต้องการของประชาชนด้วย 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเม นระด บการเปิดเผย
ข้อมูลต อสาธารณะของหน วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว บไซต์หล กของหน วยงาน โดยส ่งที่เป็นข้อบกพร องและมีผลการ ประเมั นอยู 
ในระด บที่ต้องปร บปรั ง มีรายละเอัียดด งนี้ 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข อมูล เป็นการประเม นการเผยแพร ข้อมูลที่เป็นปัจจ บ น 
บนเว บไซต์ของหน วยงานัเพื่อเปิดเผยข้อมูลต างๆัของหน วยงานให้สาธารณชนได้ร บทราบัซึ่งประเด นที ่เป็นขอ้บกพร องควรได้ร บการปร บปรั ง ได้แกั  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข อมูลพื้นฐาน ในประเด น 
(O5) ขั้อมัูลการตั ดตั อ เนืั องจากขาดขั้อมัูลของแผนท่ี ขาดขั้อมัูลอัีเมลั์เพัืั อการ 

ต ดต อ 
(O9) Social Network เนื่องจากไม พบความเช่ือมโยงหรือล งค์ระหว างหน้า 

เว บไซต์ก บ Social Network 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ในประเด น 
(O16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บร การ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ในประเด น (O18) แผนการใช้จ ายงบประมาณ
ประจ าปี 
(O19) รายงานการกำก บต ดตามการใช้จ ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน (O20) รายงานผลการใช้จ าย
งบประมาณประจ าปี 
(O24) รายงานผลการจ ดซื้อจ ดจ้างหรือการจ ดหาพ สด ประจ าปี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  ในประเด น (O31) ข้อมูลเช งสถ ต เรื่อง
ร้องเรียนการท จร ตประจ าปี 

(2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต เป็นการประเม นการเผยแพร ข้อมูลที่เป็น  ปั จจั บั นบนเวั บไซตั์ของหนั วยงาน เพัืั อ
เปั ดเผยการด าเนั นการตั างๆ ของหนั วยงานใหั้สาธารณชนไดั้รั บัทราบ ซึ่งประเด นที่เป็นข้อบกพร องควรได้ร บการปร บปร ง ได้แก  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด น 
(O36) การประเม นความเส่ียงการท จร ตประจ าปี (O37) การด าเน นการเพื่อ
จ ดการความเส่ียงการท จร ต 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด น (O43) มาตรการให้ผัู้มีส วนได้ส วนเสัียมีส วน
ร วม 
(O48) มาตรการตรวจสอบการใช้ด ลยพ น จ 

ข อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. หน วยงานควรสร้างความตระหน กในการสร้างความโปร งใสให้ก บองค์กร โดยออกคำส ่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่

ร บผ ดชอบในการน าเข้าข้อมูลเว บไซต์ เพื่อเผยแพร ข้อมูลข าวสาร ของหน วยงานในงานบร การแต ละประเด นอย างช ดเจน 
2. หน วยงานควรปร บปร งเว บไซต์ของหน วยงานเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลการ  ต ดต อที่สามารถมองเห นได้อย าง

ช ดเจน และปร บปร งการเช่ือมโยงในเว บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช องทาง เครือข ายออนไลน์ของหน วยงาน เชั น Facebook, Twitter, Instagram ได้
โดยง าย 

3. หน วยงานควรด าเน นการประชาส มพ นธ์เผยแพร ผลการส ารวจความพึง พอใจในการให้บร การตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารก จของหน วยงานในรอบปีที่ผ านมา 

4. หน วยงานควรด าเน นการประชาส มพ นธ์เผยแพร ข้อมูลการบร หารเง น งบประมาณ ในประเด นต างๆ ให้เป็น
ปัจจ บ น และครอบคล มเพื่อสร้างความโปร งใส สามารถตรวจสอบได้ 

5. หน วยงานควรด าเน นการก าหนดมาตรการส งเสร มค ณธรรมและความ โปร งใสภายในหนั วยงานให้ครอบคล ม 
ครบถ้วนท กประเด นของแต ละงาน และจั ดประชั มชัีั้แจงสรั้างความัเข้าใจ โดยมีการต ดตามรายงานผลความก้าวหน้าเพื่อข บเคล่ือนการส งเสร ม
ค ณธรรมและความโปร งใส ภายในหนั วยงานให้เก ดประส ทธั ภาพ และประส ทธั ผลในปีต อไป 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  งำนแผนและงบประมำณ  เทศบำลต ำบลศำลำด่ำน 

ที ่  กบ ๗4๑๐1/                               วันที ่            มกรำคม  2563           
เรื่อง   แจ้งเวียนแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงำนมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 

เรียน  ปลัดเทศบาลต าบลศาลาด่าน รองปลัดเทศบาลต าบลศาลาด่าน หัวหน้าสานักปลัด ผู้อ านวยการ         
กองคลัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายในสังกัด พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลศาลาด่าน  

               

ตามที่ นายกเทศมนตรีต าบลศาลาด่าน ได้ประกาศการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส นายกเทศมนตรีต าบลศาลาด่าน เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในปฏิบัติงานราชการ ในการนี้ นายกเทศมนตรีต าบลศาลาด่าน จึงได้ก าหนด
นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของเทศบาลต าบลศาลาด่านขึ้น เพ่ือให้บุคลากร           
ในสังกัดทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความ
พร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างาน
ในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร   ภายในหน่วยงาน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างเทศบาลต าบลศาลาด่านและเจ้าหน้าที่/
บุคลากรในสังกัดของเทศบาลต าบลศาลาด่าน และเพ่ือเป็นการยอมรับนโยบายดังกล่าว จึงขอให้บุคลากร         
ในสังกัดเทศบาลต าบลศาลาด่าน ทุกคนได้ลงนามในหนังสือรับทราบนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานที่นายกเทศมนตรีต าบลศาลาด่าน  ได้ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ในแต่ละด้ าน โดยเมื่ อลงนามแล้วให้ ส่ งคืน ไปยั ง                  
งานแผนและงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล ภายใน วันที ่๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการต่อไป 
 

 

 ( นำยสมพงษ์  ด ำรงอ่องตระกูล ) 
     นำยกเทศมนตรีต ำบลศำลำด่ำน 

 
 

 


