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คำนำ 
 

ตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เทศบาลตำบลศรีวิชัย จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 
–2564) ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง นั้น 

เมื ่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศแล้ว  เทศบาตำบลศรีวิชัย ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมิน    
จึงควรมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น     
สอดรบักับผลการประเมินต่อไป 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวก
หลักการประเมินเช ิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Base)          
เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ( ITA)  ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีคะแนนรวม
72.60 คะแนน อยู่ในระดับ C  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีข้อเสนอแนะ 
ให้หน่วยงานต้องจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีข้อเสนอแนะให้ 
หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, Instagram, Facebook  ฯลฯ 
ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต ซึ่งในด้านการป้องกัน
การทุจริต มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน โดยผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการ
ทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. ด้าน IIT พบว่า  ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ  มีข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานต้องจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1.จัดทำข้อตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายการไม่
นำทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัว 
2.จัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

1. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ 
3. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบโดยทั่วกัน 
4. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเว็บไซต์ 
5. เผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านเฟชบุ๊ก 
6. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน 

1.มาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การให้หรือรับสินบน 
2.มาตรการป้องกันละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ
ประชาชน 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 

  

 
 
 
 
 
 



2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website, 
Instagram, Facebook  ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1. หน่วยงานต้องจัดทำ
การเผยแพร่ข้อมูลใน
หลากหลายช่องทาง 
เช่น Website, 
Instagram, Facebook  
ฯลฯ 
2. ควรมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม 

         ในความเป็นจริง เทศบาลฯ มี เว็บไซต์, 
เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลมา
นานแล้ว แต่ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบ
ชื่อ เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาลฯ 
         ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลฯ จะดำเนินการ ปรับปรุง และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
โดย  
        1. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชนให้
เข้าชม เว็บไซต์, เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของเทศบาล 
        2. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน    
        3. จะนำข้อมูลด้านต่าง ๆ เผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ข้อมูล
ข่าวสาร ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
ต่อไป 

1.มาตรการในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 



 
3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 61.61 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่า 
จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

ตารางการผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

จากการประเมิน 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1.ผู้บริหารควรแสดง
เจตจำนงหรือคำมั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. เทศบาลฯ โดยผู้บริหาร ได้มีการแสดงเจตจำนง 
หรือคำม่ันสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล  ตั้งแต ่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ 
กำหนดให้ดำเนินการแล้ว และมีการเผยแพร่โดย
ออกเป็นประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
สำนักงาน, จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชน, และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ  พร้อมทั้งมีการ
ประกาศเจตจำนง หรือคำม่ันสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และได้เผยแพร่แล้ว
เช่นกัน 

1.มาตรการในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ 

1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

2.จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต
ประจำปีให้ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

2. เทศบาลฯ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีกมล    
อินแฝง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้รับผิดชอบได้มีการบันทึก
ข้อความให้รับทราบผลการดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งผ่านการตรวจรับรอง
ตั้งแต่ปี 2561  
       และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอย่างต่อเนื่อง 
ล่าสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับปรุง
อีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้
รายงานในระบบ e-plannacc ให้ชัดเจน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว 

 1.สำนักปลัด 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กองการศึกษาฯ 
5.กองสวัสดิการ
สังคม 
6.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

3. สำหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" นั้น เทศบาลฯ ได้
ดำเนินการมาโดยตลอด ในเรื่อง 
    3.1 กองคลัง ได้แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    3.2 กองการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ ได้มีการแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     3.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการ
แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ต่าง ๆ เช่น 
          3.3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการมูล
ฝอยขยะชุมชนจังหวัดสะอาดระดับชุมชน 
          3.3.2 คณะกรรมการควบคุมโรคระดับ
ตำบลในการจัดทำงบประมาณ      
 

    

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 
จากการประเมิน (ต่อ) 

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล 

 ณ สิ้นปีงบประมาณ 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

3.กลุ่มองค์กรชุมชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" 

     3.4 สำนักปลัดเทศบาล ก่อนดำเนินการจัดทำ
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ แต่ละปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือจัดประชาคม เสนอโครงการต่าง ๆ  
      จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า เทศบาลฯ เปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทุก ๆ งานของเทศบาลฯ เพียงแต่ไม่มี
การเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วถึง 
     ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ 
จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบต่อไป 
 

    

 


