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  ดวยปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ.2565 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม       
เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 85         
ในป พ.ศ. 2564 ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณมุงหวัง  
ใหหนวยงาน ภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง         
และนําขอมูลผลการประเมิน รวมท้ังขอเสนอแนะไปปรับใชในการพัฒนาและยกระดับการดําเนินงานของ
หนวยงาน ไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวก ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะทองถึงความตั้งใจของหนวยงานในการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ
ท้ังในระดับชาติ และระดับสากล  

  รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก (1) การปฏิบัติหนาท่ี (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 ท่ีเปนปจจุบัน
บนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562  

  เทศบาลนครนครสวรรค หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนสวนหนึ่งในการชวยสนับสนุน สงเสริม 
และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ      
ทุกหนวยงานไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐภายใตกรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ไดมี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการปองกันการทุจริตของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสะทอน ภาพลักษณเชิงบวก
ใหกับหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทยใหมีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)      
ไดพัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ไดถูกกําหนดเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหเปนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน ภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค ปท่ีผานมา   

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค            
โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับรอย 97.16 คะแนน  ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและ ความโปรงใสในการเนินงาน 
ระดับ AA  
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3. การวิเคราะหขอมูล  

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจําแนกตามดัชนีของเทศบาลนครนครสวรรค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตัวชี้วัด ตามแนวทางการประเมินท้ัง 3 
สวน คือ IIT EIT OIT ท่ีแสดงให เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีตองพัฒนา ท้ังหมด 10 ตัวชี้วัดไวดังตอไปนี้ 

  3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนมากกวารอยละ 95) จํานวน 9 ตัวชี้วัด คือ 

3.1.1. การปองกันการทุจริต รอยละ 100 คะแนน 
จากการท่ีเทศบาลนครนครสวรรคไดมีการ เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของ

หนวยงาน เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนไดรับทราบ ข้ันตอนกระบวนการใน
การทํางานของเทศบาลนครนครสวรรค ทําใหประชาชนสามารถตรวจสอบข้ันตอน รวมถึงเขาถึงขอมูลท่ี
จําเปนตอการมาติดตอราชการ ทําใหลดปญหาการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี ประกอบกับเทศบาลนคร
นครสวรรค มีการสงเสริมมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพ่ือสงเสริมความ
โปรงใสและปองกัน การทุจริต ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความพยายามของหนวยงาน    
ท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได 

3.1.2. การปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 99.74 คะแนน    
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หนวยงานของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส 
ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว สะทอนใหเห็นวา หนวยงานไดมีการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ดี เทศบาลนคร
นครสวรรคจะตองใหความสําคัญมากข้ึน ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใหบริการแกผูมาติดตอ
ท่ัวไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนสวนตัวอยางเทาเทียมกัน  

3.1.3. การใชอํานาจ รอยละ 99.16 คะแนน    
เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใช อํานาจของ

ผูบังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น ท่ีเก่ียวของกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ แตท้ังนี้ 
หนวยงานจะตองยึดถือแนวทาง หรือหลักเกณฑท่ีชัดเจน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายในหนวยงาน 
ตอการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

3.1.4 การใชงบประมาณ รอยละ 98.74 คะแนน   
จากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการดําเนินการตาง ๆ             

ของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินงบประมาณ นับตั้งแตการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพร อยางโปรงใสไปจนถึงลักษณะการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยาง
คุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง การเบิกจายเงินของบุคลากร
ภายในเรื่องตาง ๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจ
รับพัสดุดวย เห็นไดวาหนวยงานไดใหความสําคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานได 
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3.1.5.. การแกไขปญหาการทุจริต รอยละ 99.27 คะแนน   
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการแกไขปญหา

การทุจริตของหนวยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการใหความสําคัญของผูบริหารสูงสุดในการตอตานการ
ทุจริตอยางจริงจัง โดยหนวยงาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเกิด
การแกไขปญหาการทุจริตอยาง เปนรูปธรรม 

3.1.6 การใชทรัพยสินของราชการ รอยละ 98.72 คะแนน  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในหนวยงานตอการใชทรัพยสิน      

ของทางราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยสินของราชการ      
ของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือ นําไปใหผูอ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการ     
ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหนวยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน โดยหนวยงานไดมี
กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก เห็นไดวาหนวยงานมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมถึงหนวยงาน
จะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

3.1.7. คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 97.04 คะแนน   
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

ของเทศบาลนครนครสวรรคตอคุณภาพ-ของการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เห็นไดวา ประชาชน 
หรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ การดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว มีการใหขอมูลท่ีชัดเจน แกผูรับบริการ ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมมีการเรียกรับสินบน  

3.1.8 การปรับปรุงการทํางาน รอยละ 95.66 คะแนน  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสีย     

ของหนวยงานตอการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน       
ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยี
มาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนวยงานไดมีกระบวนการเปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือ ผูมาติดตอเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการดวย 

3.1.9 ประสิทธิภาพการสื่อสาร รอยละ 95.92 คะแนน  
เปนคะแนนจากการประเมินการรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน   

เสียของ  หนวยงาน ตอประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลของหนวยงานใน
เรื่องตางๆ ตอสาธารณชน เห็นไดวาหนวยงานจะตองใหความสําคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน และขอมูลท่ีสาธารณชน ท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน การใชบริการ นอกจากนี้หนวยงาน
ควรสรางการรับรูเก่ียวกับ การจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอราชการสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ี
ในหนวยงานดวย ซ่ึงจะสะทอนถึงการสื่อสารกับผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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  3.2 จุดท่ีตองพัฒนา (ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนนอยกวารอยละ 95) จํานวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
3.2.1. การเปดเผยขอมูล รอยละ 92.78 คะแนน 
จากการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน จะตองมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปน

ปจจุบัน เพ่ือเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน ใหสาธารณชนทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูลพ้ืนฐาน 
ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน ขาวประชาสัมพันธ และ การปฏิสัมพันธขอมูล (2) การบริหารงาน ไดแก แผนดําเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการใหบริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต และการเปดโอกาส ใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนท่ีเปนปจจุบัน     
จะแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

4. ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน จาก
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

    4.1 การแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีขอมูลรายละเอียดของการ
ดําเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน ซ่ึงเปนรายงานผลของปท่ีผานมา 

   4.2 แสดงขอมูลการติดตอ ควรอยูรวมในหนาเพจเว็บไซตเดียวกัน ประกอบดวย ท่ีอยู
หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

 5. ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายใน
หนวยงาน ใหดีข้ึน 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผูรับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
1) การปรับปรุงเว็บไซต
ใหมีความพรอมท่ี 
จะเผยแพรขอมูลให
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต 
ของหนวยงาน และดานSocial 
Network ใหเปนปจจุบัน 

งานเทคโนโลยี     
และสารสนเทศ 

-รายงานความกาวหนา 
และสรุปผล 

ณ วันท่ี 30 มีนาคม 
2565 

2) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจําป 

ควรดําเนินการสรุปรายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
ทุกปงบประมาณ 

งานการเจาหนาท่ี 
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