
  
 

  
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลส าราญ 

....................................................... 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ก าหนดให้มี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) และเพ่ือเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวและให้การ
ด าเนินการประเมินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลต าบลส าราญจึงก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร 
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นการส่วนตัว  รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น  เต็มความสามารถ  และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรมนอกจากนี้  
ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ  ของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง  ๆ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน  ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น  ๆ ต่อบุคคลภายนอก  ซ่ึง
ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
 

ตัวช้ีวัดที่  2 การใช้งบประม าณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และไม่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา  ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้  ยังให้
ความ ส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
หรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง
จากผู้มอี านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้

ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร 
ภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการ 
ขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัด
ทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
นาไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ 
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้
ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการ
ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายใน  ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต
ภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้  หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทางาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ /
ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี ้    
ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  ที่จะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ  ต่อสาธารณชน  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้
ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน /การให้บริการ  และมีการชี้แจงใน
กรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้

ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี ้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว 
ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  ใน 5
ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การ
บริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการดาเนินการต่าง  ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือ 
นาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  24  เมษายน  พ.ศ. 2561 

                            
 
                        

                 (นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 


