
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด    เทศบาลต าบลส าราญ   โทร. ๐๔๕ – ๗๖๑๐๓๐ ต่อ ๑๒                   
ที ่  ยส 73401/       วันที่    ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๓  
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาน พ.ศ ๒๕๖๒ 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ   

1. เรื่องเดิม 

ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดย โดยแจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมการใส่ส่วน
ของการน าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน การน าเข้าข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานและการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

2. ข้อเท็จจริง 
เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งผล
การประเมินให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ทราบ โดยผลคะแนนการประเมินภาพรวมของเทศบาลต าบลส าราญ      
ได้ 64.81 คะแนน อยู่ในระดับ D  เพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์  

ส าหรับการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ   ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  

(๑)  การใช้อ านาจ   
(๒)  การปฎิบัติหน้าที่ 
(๓)  การใช้ทรัพย์สินขิงราชการ  
(๔)  การใช้งบประมาณ 
(๕)  การแก้ไข้ปัญหาการทุจริต   
(๖)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(๗)  คุณภาพการด าเนินงาน 
(๘) การปรับปรุงการท างาน  
(๙) การเปิดเผยข้อมูล   
(๑๐) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีความส่วนได้ส่วนเสียภายใน (lnternaj) การรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน 



รอบปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในวงการแผนเตรียมการ
ประเมินในรอบปีงบประมานถัดไปในการยกกระดับคะแนนและคุณภาพของหน่วยงาน 

/3. เสนอ... 
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3. ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.6/ว19680  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.6/ ว4792  ลงวันที่  22 

พฤศจิกายน 2562 
3. รายงานผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือให้การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลต าบลส าราญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่
ผ่าน ช่องทาง : www.samran.go,th  ต่อไป 

 
      (นางวิภาวดี  อุตอามาตย์) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล.....................................................................................................  
      .................................... 
      (นางจุฑามาศ   ค าอ้อ) 
            หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ความเห็นปลัดเทศบาล.................................................................................................................................. 
 
           ......................................... 
           (นางสาวกนกอร  พรมชาติ) 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน 
      ปลัดเทศบาล 

ผู้บริหาร 
 - ทราบ  
         .......................................... 
          (นายไพโรจน์   โคตรสมบัติ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

http://www.samran.go,th/


 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 

ของหน่วยงานภาครัฐ 
เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
************************************ 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity 
and Transparency Assessment-ITA) ประจ างบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยตนเองและน าข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินการ ของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานหลักธรรมาภิบาล (Good Governace) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  (๑)  การปฏิบัติหน้าที่  
(๒)  การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไข้ปัญหาการทุจริต  
(๖)  คุณภาพด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพสื่อสาร  (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล 
และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการับของรับรู้ของผู้มีความส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(lnternaj) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกคนหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perception lndex :CPI) ของประเทศให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเทศบาลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร  
ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร  ประจ าปีงบประมาน  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  64.81  คะแนน  ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและ  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ระดับ D 
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    เมื่อพิจารณางานตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การใช้อ านาจ 88.79 
2 การปฏิบัติหน้าที่ 86.79 
3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.50 
4 การใช้งบประมาณ 81.31 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.92 
6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.21 
7 คุณภาพการด าเนินงาน 72.62 
8 การปรับปรุงการท างาน 69.85 
9 การเปิดเผยข้อมูล 63.34 

10 การป้องกันการทุจริต 25.89 
 

 โดยมีคะแนนสูงสุด 88.79 คะแนน และ คะแนนต่ าสุด 25.89 คะแนน 
สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การใช้อ านาจ  

   จุดอ่อนที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การป้องกันการทุจริต 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลส าราญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ถึงจุดแข็ง  และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

2.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ) จ านวน ๕ ตัวช้ีวัด คือ 
1. ตัวชี้วัดตัว การใช้อ านาจ โดยคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.79  เป็นคะแนนจากการประเมิน

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ประสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเลือกไม่ปฏิบัติ  เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อ านาจ ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 

2. ตัวชี้วัด  การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.79 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลาการภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   แต่อย่างไร  หน่วยงานควรให้
มีความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้ติดต่อที่รู้จัก
เป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน   

 
 

/ตัวชี้วัด... 
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3. ตัวชี้วัด  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.50 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีขบวนการในการอนุญาตที่ชัดเจน
และสะดวกเห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจักท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

4. ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.31  เป็นคะแนนมาจาก
การประเมินการ รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมานของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ  ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย   เห็นได้
ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสบุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช่จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

5. ตัวชี้วัด  การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.92 เป็นคะแนน
มาจากการประเมินการ รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้านการปฏิบัติราชการต่างๆ การปรับปรุงคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงในการทุจริต เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจัดการปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
2.๒ จุดที่ต้องพัฒนา  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70) จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คือ 
1. ตัวชี้วัด การปรับปรุงการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  69.85  เป็นคะแนน

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง
ระบบการท างานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน   ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิงขึ้นรวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดวาม
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้รับบริการหรือผู้ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

2. ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  63.34  เป็นคะแนนกับ
การเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานให้สา
ธารณขนทราบใน  ๕  ประเด็น   คือ (๑)  ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  และการ
ปฏิบัติข้อมูล  (๒)  การบริหารงาน  ได้แก่  แผนด าเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (๓)  การ
บริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
 

/(4) การบริหาร... 
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(๔)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (๕)  การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน   ได้แก่  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงโปร่งใสการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน   

3. ตัวชี้วัด  การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  25.89   เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ  ของ
หน่วยงาน  ให้สาธารณชนได้รับทราบใน  ๒  ประเด็น  คือ  (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  
เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์  
และแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพ่ือป้องการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริม   ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลกน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  

  

3. ข้อเสนอจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.๑  ผลการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีความส่วนเสียภายใน  (lnternaI)  ได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  84.66  ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินการงานที่
โปร่งใส  และการมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานค่อนข้างให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  หรือทรั พย์สิน  
หรือ ประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต  ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมานเพ่ือประโยชน์
ของพวกพ้องน้อยมาก  โดยกระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีการใช้ด้วยงบประมาณ
อย่างตรงไปตรงมา  ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์  ในขณะที่ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
อ านาจอย่างเป็นธรรมซึ่งท าให้บุคลากรภายในหน่ายงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงาน
ลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต  รวมถึงสามารถสร้างไกลการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   

3.๒ ผลการประเมิน EIT  ตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  81.89  มีคะแนนอยู่ระดับดี  (Good)  ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่อยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา  ไม่น าผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  ทั้งที่เป็นเงิน  ทรัพย์สิน  และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่อาจค านวณเป็นเงิน ได้ 

 

/ทั้งนี.้.. 
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4. ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

เทศบาลต าบลส าราญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ มีมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
2. ควรมีการการเผยแพร่ผลข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  และมีช่องทาง

หลากหลาย  นอกจากนี้ควร  พัฒนาการด าเนิน/ การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริการ  ผู้มา
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  

3. หน่วยงานควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้อง  เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูล
ตาม  OIT  ให้ครบหัวข้อการประเมินหมด  

4. ควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน  ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเทต่อองค์การ  และสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ทั้งในการวางแผนการด าเนินการ การเตรียมหลักฐานได้ 

 

**************************** 


