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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  

งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลนกออก 

 

Integrity& Transparency Assessment 
(ITA)  
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
เทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ค าน า 

 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปี  ๒๕๖๔  มีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

  รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในรอบปีที่ผ่านมา 
(ปี พ.ศ.  256๔) ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง  ๑๐  ตัวชี้วัด  ได้แก่  ๑. การปฏิบัติหน้าที่  ๒. การใช้
งบประมาณ  ๓.  การใช้อ านาจ  ๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ๕. การแก้ไขปัญหาทุจริต  ๖. คุณภาพการ
ด าเนินงาน  ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๘. การปรับปรุงระบบการท างาน ๙. การเปิดเผยข้อมูล ๑๐. การป้องกัน
การทุจริต  โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

  งานประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดเทศบาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้  จะสามารถยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งถัดไป 
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) สะท้อนถึง
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้หับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และค่าคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป  

งานประชาสัมพันธ์   ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลนกออก   

  256๔ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: 
ITA) ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประ เมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
   

  เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. 25๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลนกออก  จึงได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.  
๒๕๖๔  ประกอบด้วย ผลคะแนนการประเมิน  ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการ
จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  

 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลนกออก   
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 25๖๔) 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี  ๒๕๖๔  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๑.๒๖  คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้  
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 สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ  ๘๕  ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละ  ๑๐๐.๐๐  ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๗๘   ตัวชี้วัดที่ ๗
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละ  ๙๑.๔๔  ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๗๗  
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๙๕  ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการท างาน  ได้คะแนนร้อย
ละ  ๘๖.๓๑  ส่วนจุดอ่อนที่หน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ  ๘๕  ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ  ได้
คะแนนร้อยละ  ๘๓.๘๕  ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละ  ๘๓.๐๙  ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ  ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๘๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๓๔   
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๓.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปี  ๒๕๖๔  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ  ๘๕  ) จ านวน  ๖  ตัวชี้วัดคือ 

  (๑) ตัวชี้วัดที่  ๑๐  การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.๐๐   เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ใน ๒ ประเด็น คือ  (๑)  การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  (๒) มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต  ซึ่งในตัวชี้วัดนี้หน่วยงานได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในรอบการประเมินที่ผ่านมาเพื่อเตรียมจัดท ามาตรการต่างๆ และจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

  (๒) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๗.๗๘  เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน  
๕  ประเด็น  ได้แก่  (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน  (๒) การบริหารงาน  (๓) การบริหารเงินงบประมาณ (๔) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ  โดย
รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 

  (๓) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๔๔  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานสามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ มีช่องทางการรับฟัง ติชม การแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  มีการ
ตอบค าถาม  รับฟังเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่  เห็นได้ว่าหน่วยงาน  ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเพ่ิมขึ้น  และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การรับรู้ของประชาชนต่อช่องทาง
ต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดท าเพ่ือบริการ  ให้ประชาชนเข้าถึงไดม้ากขึ้น 

  (๔)  ตัวชี้วัดที่  ๑  การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๘.๗๗  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใส  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  แต่อย่างไรก็ดี  ควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
  (๕)  ตัวชี้วัดที่  ๖  คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๗.๙๕ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด  เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
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ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้อง
อยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน   
  (๖)  ตัวชี้วัดที่  ๘  การปรับปรุงการท างาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๓๑ เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งหน่วยงานได้มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 ๓.๒  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๘๕ ) จ านวน  ๔ ตัวชี้วัด คือ 

  (๑) ตัวชี้วัดที่ ๓  การใช้อ านาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๘๕ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน  การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรในการเข้ารับการอบรม  โดยบุคลากร
บางส่วนยังมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรมน้อย ส าหรับ
ความเชื่อมั่นในการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
ควรปรับปรุง การชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและสอบถามความต้องการในการอบรมเพ่ิมมากข้ึน 
 
  (๒)  ตัวชี้วัดที่ ๕  การแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๓.๐๙  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานต้องจัดท า
มาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและ
สะดวก 

  (๓) ตัวชี้วัดที่ ๒  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๒.๘๔  เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้อม  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ด้วย  พบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานเท่าที่ควร  
หน่วยงานควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ รวมทั้งเผยแพร่ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจาก
ทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ   
  (๔)  ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๘๐.๓๔  เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยว
ข้อกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
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บุคลากรภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และมีการจัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด  

๔.  ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปี 2564  จ านวน 91.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อ
ค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ
วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน
ได้มากยิ่งขึน้ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

 - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดง
โครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ า 

 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน
มากขึ้น 

 - เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน 

 - เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

 - ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

 - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม 

 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจั ดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
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 - ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

 4.1 การประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 256๓) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การใช้อ านาจ การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
อ านาจของผู้บริหารของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ การใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บัญชา
เพ่ือการบริหารงานบุคคล 

หน่ วยงานต้ องจั ดท าข้ อตกลงระหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ชัดเจน 
จัดท าหลักเกณฑ์ในการให้บุคลากรไปอบรม 
หรือศึกษาต่ออย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพผลงานตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน จัดท าประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ พร้อม
ทั้งประกาศหลักเกณฑ์และเปิดเผยผลการ
ประเมิน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายด้วยความ
เป็นธรรม และท่ัวถึง  

ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า ก า ร
ทุจริต 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน ( IIT) ต่อการ
แก้ไขปัญหาทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน และการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้
โดยง่ายและสะดวก 

-จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  

-สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผล
การร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท า
การร้องเรียน หากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

ก า ร ใ ช้
งบประมาณ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ประเด็น
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นับตั้งแต่การจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส่ ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุด้วย 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้
มีส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ าย
งบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 

ก า ร ใ ช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

การประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) ต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ โดยจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจน และมีการจัดท าคู่มือ
และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้าง
ระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการ
ยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

- หน่วยงานต้องจัดท าคู่มือและระเบียบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ  

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ  

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

4.2 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 256๓) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ประเมินการรับรู้ของผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วน
ได้เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EIT) ต่อ
คุณภาพการด าเนินงาน  เกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนในเรื่องระยะเวลาการให้บริการและ
การปฏิบัติกับผู้รับบริการด้วยความเท่าเทียม 

-ก า กั บติ ด ตาม ให้ บุ ค ล าก รด า เ นิ น ก า ร
ให้บริการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

-เน้นย้ าให้บุคลากรให้บริการด้วยความเท่า
เทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส 
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4.3 การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (ข้อมูลมาจากระบบ ITAS ปี 256๓) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

การ เปิด เผย
ข้อมูล 

ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2. การบริหารงาน  
3. การบริหารการเงินงบประมาณ 
4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. การส่งเสริมความโปร่งใส 

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ในกรณีเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรแสดงโครงสร้าง
ที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ
ประจ า 

 

 

 ผลการประเมินข้างต้น  ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานได้พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้ครบถ้วนเป็นผลให้
คะแนน เพ่ิมสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน   สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น  คือคะแนนในส่วน
การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  โดยเพ่ิมการรับรู้ของ
บุคลกรภายในหน่วยงานต่อแผนการปฏิบัติราชการต่างๆ ของหน่วยงาน การมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ คู่มือต่างๆของหน่วยงาน โดยเฉพาะการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
หน่วยงานและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
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5. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สิน
ของราชการ 

ทุกหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
รอบ  ๑๒ เดือน 

มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติ งาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

-สร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน
และการท างาน 

-มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของแต่ละ
บุคคล 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แก่ ผู้ ม า ใ ช้
บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง
ต ร ง ไ ป ต ร ง ม า แ ล ะ มี
แนวทางในการให้ผู้ มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จั ด ท า ป ร ะก า ศก า ห น ด
มาตรการต่างๆ เช่น  การไม่
รับสินบน ของขวัญของ
รางวัล  มาตรการป้องกัน
ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่ วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ทุกหน่วยงาน 

การตรวจสอบและต่ออายุ
เว็บไซต์ ให้ทันตามห้วง
ก าหนดเวลาพร้อมในการ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ใ ห้
ประชาชน 

 

ตรวจสอบ และปรับปรุง
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
อัพเดทและเป็นปัจจุบัน 

ส านักปลัดเทศบาล ติดตามการอัพเดททุก
เดือน 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 

-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้ อ ง เ รี ย น  ก า ร ใ ห้
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พ่ื อ ใ ห้
บุคลากรและสาธารณชน
รับทราบอย่างกว้างขวาง 

-เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ร้ อ ง เ รี ย น ทุ จ ริ ต  
ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ต้ อ ง มี
มาตรการในการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 

-แ ต่ ง ตั้ ง ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาต่างๆ 

ทุกหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
รอบ  ๑๒ เดือน 

มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติ งาน รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

-สร้ า งกา ร รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ใ ห้ บุ คลากร ใน
หน่วยงานทราบ เช่นการ
แจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  การ
ประชุมชี้แจง แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี 

-เปิ ด โอกาส ให้บุ คลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณเช่นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม เป็น
ต้น 

ทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 

-สร้ า งกา ร รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ใ ห้ บุ คลากร ใน
หน่วยงานทราบ 

-เปิ ด โอกาส ให้บุ คลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

กองคลัง  

การสร้างคุณภาพในการ
ปฏิบัติหรือการให้บริการ 

-มีระยะเวลาและขั้นตอน
การปฏิบัติ/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 

-สร้างจิตส านึกในหน่วยงาน
มุ่ งสร้ างการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ทุกหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน
รอบ  ๑๒ เดือน 

 

 

 

 
(นางเรือนแก้ว  เนียมวัฒนะ) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

ผู้จัดท า 


