
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พบว่ามีผลคะแนน  
๗๔.๖๑ คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
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โดยมีกราฟแนวโน้มดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่ อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ป ัจจ ุบัน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ 
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น 
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยภาพรวม 
ได้คะแนนเทา่กับร้อยละ ๗ฤ๔.๖๑ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ C  

 เมื ่อพิจารณาตามตัวชี ้วัดพบว่า ตัวชี ้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๙.๐๙ 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๘.๘๙ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๕๓ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๔๗ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๘๖ ตัวชี้วัดคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๒๑  
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ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๕๒ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๐๘ ตวัชีว้ัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๙ ตวัชี้วัด
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๐ 
 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9๙.๐๙ คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การประสิทธิภาพ
การสื่อสาร  ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๓๗.๕๐  

3.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้ 

 3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ 

(1.) ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
การให้บริการ และการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

(๒.) ตัวชี้วัดที่ ๒ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๘๙ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา  
การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  

(๓.) ตัวชี้วัดที่ ๓ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๕๓ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น  
ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้  
อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่น หน่วยงานมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

(4.) ตัวชี้วัดที่ ๔ การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๔๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
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กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ เห็นได้ว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

 
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน ๖ ตัวชีว้ัด คือ 

(๑.) ตัวชี้วัดที่ ๕ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๘๖ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
การสั่งการในอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง 

(๒.) ตัวชี้วัดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๔.๒๑ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ 1.)ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2.)การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3.)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
4.)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
5.)การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด  
การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตนแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน เห็นได้ว่า จุดที ่ต้องพัฒนา หน่วยงานจักต้องดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการต่างๆ  
ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วถึง และสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

(๓.) ตัวชี้วัดที่ ๗ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๕๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ  
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของตนเองได้  
และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณให้มากกว่านี้ 
เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสมากขึ้น 

(๔.) ตัวชี้วัดที่ ๘ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๐๘ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนำทรัพย ์ส ินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหร ือนำไปให้ผ ู ้ อ่ืน  



และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงาน
ควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน  
ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย 

(๕.) ตัวชี้วัดที่ ๘ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐.๐๙ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาหารทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งในประเด็นการทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน การให้ความสำคัญของผู ้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต 
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เห็นได้ว่า เพ่ือให้มี
ผลคะแนนที่ดียิ ่งขึ ้น หน่วยงานควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นปัญหา  
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

(๖.) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕0 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน  
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1.)การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต และ 2.)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต เห็นได้ว่า จุดที่ต้องพัฒนา หน่วยงานจักต้องเผยแพร่การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตของผู้บริหารและหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน  
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

4.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  

 



-๖- 

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน 

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับ
การประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการ
ดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องเป็นการดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 

   



-๗- 

5.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำที่สุด  

 5.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต หน่วยงานจักต้องจะต้องดำเนินการเสริมสร้างและสนับสนุน
การรวมตัวของบุคคลากรเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่น 

 5.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต หน่วยงานจักต้องเผยแพร่การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตของผู้บริหารและหน่วยงานให้สาธารณชนได้ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเ กี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 นอกจากนี้ในส่วนของผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้  ที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ได้ดำเนินการแต่งตั้งเป็น
รูปคณะกรรมการแล้วจะต้องใส่ใจและพัฒนาในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีขึ้นไป  โดยวิธีการจะต้องมีการวางแผน
และดำเนินการประชุมในรูปของคณะกรรมการให้ถี่ข้ึน 

 


