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รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
เทศบาลนครนครสวรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
****************************************
ดวยปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ.2565 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 85
ในป พ.ศ. 2564 ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวัง
ให ห น ว ยงาน ภาครั ฐ กลุมเป า หมายได รั บ ทราบระดับ คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง
และนําขอมูลผลการประเมิน รวมทั้งขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของ
หนว ยงาน ไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็น ถึงความพยายามของหนว ยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ
ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
รายงานการวิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิ น งานของ
หนวยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาที่ (2)
การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไขปญหาการทุจริต (6)
คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน (9) การเปดเผยขอมูล
และ (10) การปองกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal) การรับรู
ของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และการเผยแพรขอมูล ที่เปนปจจุบัน
บนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลนครนครสวรรค หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนสวนหนึ่งในการชวยสนับสนุน สงเสริม
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นตอไป

-21. หลักการและเหตุผล
สํา นักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)
ไดพัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนัก ใหห นวยงานภาครัฐมี การดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ น งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐที่เขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค ปที่ผานมา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอย 90.61 คะแนน ซึ่งถือวามีคุณธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน
ระดับ A

-33. การวิเคราะหขอมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลนครนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
ตองพัฒนา ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัดไวดังตอไปนี้
3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนมากกวารอยละ 85) จํานวน 8 ตัวชี้วัด คือ
3.1.1. การปองกันการทุจริต รอยละ 100 คะแนน
จากการที่เทศบาลนครนครสวรรคไดมีการ เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ
หนวยงาน เพื่อเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนไดรับทราบ ขั้นตอนกระบวนการใน
การทํางานของเทศบาลนครนครสวรรค ทําใหประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงเขาถึงขอมูล ที่
จํ าเป น ต อการมาติ ดต อราชการ ทํ า ให ล ดปญ หาการใชดุล ยพินิจ ของเจาหนาที่ ประกอบกับ เทศบาลนคร
นครสวรรค มีการสงเสริมมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความ
โปรงใสและปองกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน
ที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดขึ้นได
3.1.2. การปฏิบัติหนาที่ รอยละ 97.27 คะแนน
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน ว ยงานของตนเองในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข องกับ การปฏิบั ติงานโดยยึด หลักตามมาตรฐาน มี ความโปร งใส
ปฏิ บั ติ งานหรื อ ดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่กํ าหนดไว สะทอ นให เห็ น ว า หน ว ยงานได มีก าร
ดําเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี เทศบาลนคร
นครสวรรคจะตองใหความสําคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอ
ทั่วไป กับผูมาติดตอที่รูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1.3. การใชอํานาจ รอยละ 96.12 คะแนน
เป น การประเมิ น การรั บ รู ข องบุ ค ลากรภายในหน ว ยงานต อ การใช อํ า นาจของ
ผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิป ระโยชนตาง ๆ ซึ่งจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ แตทั้งนี้
หนวยงานจะตองยึดถือแนวทาง หรือหลักเกณฑที่ชัดเจน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายในหนวยงาน
ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
3.1.4 การใชงบประมาณ รอยละ 96.05 คะแนน
จากการประเมิ น การรั บ รู ข องบุ ค ลากรภายในหน ว ยงานต อ การดํ า เนิ น การต า ง ๆ
ของหน ว ยงาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใชจ ายเงิน งบประมาณ นับ ตั้ งแตก ารจั ดทํ าแผนการใช จา ย
งบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยาง
คุมคา เปน ไปตามวัตถุประสงคและไมเอื้อประโยชนแก ตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากร
ภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการตรวจ
รับ พัส ดุด วย เห็นไดวาหน วยงานได ให ความสํา คัญ กับ การเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสว นรว มในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานได

-43.1.5.. การแกไขปญหาการทุจริต รอยละ 95.34 คะแนน
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการ
ทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปนรูปธรรม
3.1.6 การใชทรัพยสินของราชการ รอยละ 94.29 คะแนน
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ ในประเด็ นที่ เกี่ ย วข องกับ พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนํา ทรัพยสิน ของราชการ
ของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ นําไปใหผูอื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนว ยงาน โดยหนว ยงานไดมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นไดวาหนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง เพื่อเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงาน
จะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย
3.1.7. คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 90.60 คะแนน
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของเทศบาลนครนครสวรรคตอคุณภาพ-ของการดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน
หรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไว มีการใหขอมูล ที่ชัดเจน แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมมีการเรียกรับสินบน
3.1.8 การปรับปรุงการทํางาน รอยละ 88.99 คะแนน
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
ของหน ว ยงานต อการปรั บ ปรุ งระบบการทํ า งาน ในประเด็น ที่เกี่ย วของกับ การปรับ ปรุงพัฒ นาหนว ยงาน
ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนวยงานไดมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย
3.2 จุดที่ตองพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนนอยกวารอยละ 85) จํานวน 6 ตัวชี้วัด คือ
3.2.1. การเปดเผยขอมูล รอยละ 77.78 คะแนน
จากการเผยแพร ขอมูล บนเว็บ ไซตของหน ว ยงาน จะตองมีการเผยแพรขอมูล ที่เป น
ปจจุบัน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพื้นฐาน
ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป
และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการ

-5และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนที่เปนปจจุบัน
จะแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
3.2..2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร รอยละ 83.52 คะแนน
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงาน ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ
ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานจะตองใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงานของหนวยงาน
และขอมูลที่สาธารณชน ที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงานควรสรางการ
รับรูเกี่ยวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ดวย ซึ่งจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ
4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน จากแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เรื่อง การปองกันการทุจริต มีขอเสนอแนะดังนี้
4.1 ขอ O9 Social Network และขอ O17 E-Service หนวยงานควรมีการกําหนด link ของ
ULR ที่ตรงกับองคประกอบดานขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจประเมินไดถูกตองตามขอมูลในแตละตัวชี้วัด
4.2 ขอ O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ขอ O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ขอ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป และขอ O30 ชองทางแจงเรื่อง
ร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต หน ว ยงานยั ง ไม เ ข า ใจรายละเอีย ดของแตล ะตัว ชี้ วัด จึ ง ทํา ให เ ตรี ย มข อมู ล และ
องคประกอบดานขอมูลไมครบองคประกอบ และสอดคลองกับตัวชี้วัด จึงควรมีการทําความความเขาใจกับ
รายละเอียดของแตละตัวชี้วัดกอนจะดําเนินการเตรียมขอมูลตาง ๆ
5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน ใหดีขึ้น
มาตรการ
1) การตรวจสอบ
เว็บไซตใหมีความพรอมที่
จะเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ
2) มีการจัดทําระบบ
E-Service
3) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป

ขั้นตอนหรือวิธีการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต
ของหนวยงาน และดานSocial
Network ใหเปนปจจุบัน

ผูรับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

จัดทําระบบ E-Service เพื่อ
บริการประชาชน
ควรดําเนินการสรุปรายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
ทุกปงบประมาณ

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
งานการเจาหนาที่

-------------------------------------------------

การกํากับติดตาม
-รายงานความกาวหนา
และสรุปผล
ณ สิ้นปงบประมาณ

