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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเซิงบวก ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวซี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้
งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขป้ญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการลื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การ
ป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้ เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลครบุรีใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ
ส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน 
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception lndex : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลครบุรีใต้                       
มกราคม  ๒๕๖5 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 

เครื่องมือการประเมินเซิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ออว่า “การประเมิน คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่ส าคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเซิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เ ข้า
รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลครบุรีใต้  
อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 55.17 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการเนินงาน ระดับ D 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ในหัวข้อมาตรการภายใน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.11 ตัวชี้วัดประ
สิทธภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.92 ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
80.68 ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.17 ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 77.25 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.63 ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ 
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.17 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 72.80 ตัวชี้วัด 
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ด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 32.91 และตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 6.25 

สรุปได้ว่า จุดแข็ง ที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.11 คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การ
ปฏิบัติหน้าที่ ส่วน จุดอ่อน ที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากได้คะแนนต ่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ปรับปรุงระบบการท างาน  ได้เท่ากับ ร้อยละ 6.25 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนี   ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไต้คะแนนต ่ากว่าร้อยละ ๙๐ ) จ านวน 10 ตัวชี้วัด ไว้ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
1 ตัวช้ีวัดที่ 1  

การปฏิบัติหน้าที่ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามข้ันตอนและระยะเวลา ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้  ยัง
ประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระ 
ส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ 
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 

-ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มี
ความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลา ที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 
-ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้
มาติดต่อที่ รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว 
-ส่งเสริมการใช้มาตรการ
ป้องกันการเรียกรับสินบน
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ภ า ย ใน
หน่วยงาน 

2 ตัวช้ีจัดที่ ๗ 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน ที่
ควรรับทราบ รวมทั้ งการจัดให้มี ช่องทางให้ แก่
ผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน  

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  ที่  เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ด า เนิน งานตาม  อ านาจ 
ห น้ าที่ ห รื อภ ารกิ จ ขอ ง 
หน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ที่รับ การ
ประเมิน  
- ส่ ง เส ริ ม ก า ร เผ ย แ พ ร่
ผลงานหรือข้อมูลต่อ 



 

-3- 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
  การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับ การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้อ งเรียนการทุ จริตของเจ้ าหน้ าที่ ใน
หน่ วยงานด้วย ซึ่ งจะสะท้อนถึ งการสื่ อสารกั บ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สาธารณชนควรรับทราบ 
อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  แ ล ะ
หลากหลายมาก ขึ้น  
มากขึ้น  
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและ
ตอบ ค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
ส งสั ย จ า ก  ป ร ะ ช า ช น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน ให้
ชัดเจนมากข้ึน 

3 ตัวช้ีวัดที่ ๖ 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การ
ด าเนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มี
ก าร ให้ ข้ อมู ล ที่ ชั ด เจน  แก่ ผู้ รั บ บ ริ ก าร  ไม่ น า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่ เหนือผลประโยชน์
สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มี การเรียกรับสินบน แต่
ทั้ งนี้  ควรมี การพัฒ นาปรับปรุ งพัฒ นาเพ่ื อ ให้
หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ ผลงานหรือ
ข้อมูล สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่ายไม่ซับช้อน
อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการ ให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินการ 
 

-เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุ งพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

4 ตัวช้ีจัดที่ ๓  
การใช้อ านาจ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ
การใช้อ านาจของผู้บั งคับบัญชาของตนเอง ใน
ประเด็น ที่ เกี่ยวช้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากร
ภายในหน่วยงานมิความเชื่อมั่น ต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
5 ตัวช้ีจัดที่ ๘  

การปรับปรุงการ
ท างาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบ
การท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควร
มีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
 

-ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้ งก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง 
เจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
-ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
มาใช้ ใน การด า เนิ น งาน 
เพ่ือให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วมาก 
-ส่ ง เส ริ ม เปิ ด โอ ก าส ให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ ามามีส่ วนร่วมในการ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ด าเนินงาน 

6 ตัวช้ีวัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต   

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวช้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน ได้มี
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม 

-ส่งเสริมการต่อต้ านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง 
-จัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

7 ตัวช้ีวัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การ
จัดท าแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปีและ
เผยแพร่ อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
เห็นได้ว่า หน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ กับการเปิด
โอกาส ให้ บุ คลากรภายใน ได้ มี ส่ วน ร่ วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง
ได ้

- ส่งเสริมกาประชาสัมพันธ์
แ ล ะ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานมาก
ขึ้น 
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ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
8 ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ประเมินการบุคลากรในหน่วยงาน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ  ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด  ขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน  มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด  การ
ขอยื มท รัพ ย์ สิ น ของราชการไป ใช้ ปฏิ บั ติ งาน  
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้  โดยไม่ได้อนุญาตอย่าง
ถูกต้องจากหน่วยงาน  การรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม  หรือพวก
พ้อง 

- ส่ งเสริมการให้ ความรู้
เกี่ยวกับ  แนวปฏิบัติของ
ห น่ ว ย ง า น ใน ก า ร  ใ ช้
ทรัพย์ สิ นของราชการที่
ถูกต้อง 

9 ตัวชี้จัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่  แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ  ได้แก่  แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) 
การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ 
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

-ส่งเสริมให้มีการเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ให้สาธารณชนได้รับทราบ
ให้ครบถ้วน ใน 5 ประเด็น 

10 ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการ
ทุจริต 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง 

-ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการส่งเสริมความ
โปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต 
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4. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
  จากการประชุม เทศบาลต าบลครบุรีใต้ เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร และ
บุคลากรได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลครบุรีใต ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

1.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
3 .จัด ให้ มี ช่ องทางการบริการแบบ E-
Service 
4.จัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
5.จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจ าปี 
6.จัดท ารายงานการด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7.จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.เพ่ิมช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเว็บไซต์หลัก
ของเทศบาล 
9.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รายงานความก้าวหน้า และ
สรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2565) 

 
 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
  เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ 
(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส  และ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน 
เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

-ส่ ง เส ริม ให้ มี ม าตรก าร
ภายใน เพ่ื อป้ องกัน การ
ทุ จริต  ได้ แก่  มาตรการ
ภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

1.จัดข้อมูลพ้ืนฐาน/การประชาสัมพันธ์/การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
2.จัดท าแผนการด าเนินงาน/การปฏิบัติการ/
การให้บริการ 
3.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี/
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4.จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.จัดให้มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
7.จดัให้มชี่องทางรับฟังความคิดเห็น 
8.จัดให้มีช่องทาง Q&A 
9.เพ่ิมช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบ ใน เว็บ ไซต์ หลั กของ
เทศบาล 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2565) 

3. เพิ่มประสิทธิภาพใน
คุณภาพการด าเนินงาน 

1.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
3.จัดให้มีช่องทางการบริการแบบ E-Service 
4.จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
5.จัดท าการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
และประพฤติมิชอบ 
6.จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7.เพ่ิมช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเว็บไซต์หลักของ
เทศบาล 
8.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
9.จัดให้มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
10.จดัให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้อ านาจ 

1.จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.จัดท ารายงานการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
4.จดัให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

-ส านักปลัด 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
การปรับปรุงการท างาน 

1.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2.จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
3.จัดท ารายงานการด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
4.จัดให้มีช่องทางการบริการแบบ E-Service 
5.จดัให้มชี่องทางรับฟังความคิดเห็น 
6.จัดให้มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
7.จดัให้มชี่องทางรับฟังความคิดเห็น 
8.จัดให้มีช่องทาง Q&A 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2565) 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปัญหาการทุจริต   

1.จัดกิจกรรม/โครงการให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 
2.ด าเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับ
ของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
4.จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
5.จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
6.จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7.จัดท ารายงานการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
8.เพ่ิมช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบในเว็บไซต์หลักของ 

-ส านักปลัด 
 

7. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้งบประมาณ 

1.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2.จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
3.จดัให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
4.จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
5.จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหา
พัสดุ 
6.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้างจัดหา
พัสดุรายเดือน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

 7.จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุรายเดือน 
8.จัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจ าปี 

 รายงานความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
(30 กันยายน 2565) 

8. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 

1.จัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
2.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3.จัดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
4.จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปี 
5.จัดท าการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
และประพฤติมิชอบ 

-ส านักปลัด 
 

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
เปิดเผยข้อมูล 

1 .จั ดท าการ เปิ ด เผยข้ อมู ล พ้ื น ฐานของ
หน่วยงานในช่องทางต่าง ๆ 
2.จัดท าการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานของ
หน่วยงานในช่องทางต่าง ๆ 
3.จัดท าการเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงิน
งบประมาณของหน่วยงานในช่องทางต่าง ๆ 
4.จัดท าการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานใน
ช่องทางต่าง ๆ 
5.จัดท าการเปิดเผยข้อมูลการการส่งเสริม
ความโปร่งใสของหน่วยงานในช่องทางต่าง ๆ 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
 

10. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันการทุจริต 

1.ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
2.จัดท ามาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การด าเนินการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของเทศบาลต าบลครบุรีใต้ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 


