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คำนำ 
การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ                

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้
หน่วยงาน ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ         
นำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการ
เชิงบวก ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับ
มาตรฐาน การดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและ ระดับสากล           
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่      
(2) การใช้ งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต      
(6) คุณภาพการ ดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย 
ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) 
การรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็น
ปัจจุบันบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผล
การประเมินครั้งนี้จะ ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล และ ประการ สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์ เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคา่ดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
       สำนักปลัด 
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เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื ่อว่า           
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 30 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ร้อยละ 30 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ร้อยละ 40 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 



 
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน

ควบคู่กับระดับผลการประเมินโดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 
85.00 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.76 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 95.33 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 98.61 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.92 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.89 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 85.96 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.32 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.26 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 79.92 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 

คะแนนเฉลี่ย 90.54 
ระดับผลการประเมิน A 

 



 

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวิเศษ

ไชยชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยภาพรวมได้คะแนน 90.45 อยู่ในระดับ A  ผลการ
ประเมินจำแนกตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  มีระดับ
คะแนน 98.61 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ   มีระดับคะแนน 97.92 ส่วน
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีระดับคะแนน 79.92 

1.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จำนวน 9 ตัวช้ีวัด คือ 
1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.76 เป็น

คะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้ม
การดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.33เป็น
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุด้วย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3) ตัวชี ้วัดที ่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.61เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของ
ตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่า 
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 



4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
97.92  เป็นประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือนำไปให้ผู ้อื่น และพฤติกรรมในการ ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง
นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศ ข้อปฏิบัติใน
การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคาลการภายในสังกัดและผู้มารับบริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนทั่วไปทราบให้ชัดเจน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและ
นำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานด้วย 

 
5) ตัวชี ้วัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 

92.89  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานควรมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งหน่วยงานควรนำประเด็นปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการทุจริตในหน่วยงาน 

6) ตัวชี้วัดที่ 6 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
90.26 เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
การปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการ
ให้บริการ เช่นการให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะมี
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 
7) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.32 

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้



เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ตัวช้ีวัดที่ 8 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.96  
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้วว่า ประชาชน หรือผู้ รับบริการมีความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มี
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ แต่
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

9)  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75  
เป็นคะแนนจาการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ   
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร การประเมินความเสี ่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกนัการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นที่แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลด
น้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

 
1.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) จำนวน 1 ตัวช้ีวัด คือ 

1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.92 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ซึ่งทาง
คณะกรรมการผู้ประเมินได้ชี้แจงว่าองค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 



 
 

2. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

2.1 แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.5 อยู ่ในระดับ A  เป็นการ
ประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้ม
การดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ โดยบุคลากรส่วนใหญ่
มีความเชื ่อมั ่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู ้บริหารที ่มุ ่งสู ่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยสิ่งที่เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับ
หน่วยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 
คะแนนเฉลี่ย 97.92 

(1) การรับรู้แนวปฏบิัติของ
หน่วยงานของท่านเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
(3) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใชป้ฏิบัติงานอยา่งถูกต้อง 
(4) การกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์สว่นตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง 

(1) หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตกลงหรือ
ประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่
นำทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใชเ้ป็น
ประโยชน์สว่นตัว มีการจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สนิของทาง
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคล
ภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 
(2) สร้างแนวปฏบิัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(3) มีขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมที่
ถูกต้อง 
(4) สร้างมาตรการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 
คะแนนเฉลี่ย 95.33 

(1) การรับรู้เก่ียวกับแผนการใชจ้่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัยโดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 
 



2.2 แบบวัดการรับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.51 อยู ่ในระดับ A เป็นการ
ประเมินตามแบบสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บ่งชี้ให้ เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับริ
การมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยสิ่งที่เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 6  
คุณภาพการดำเนนิงาน 
คะแนนเฉลี่ย 85.96 

(1) การปฏิบัตงิาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
(2) การปฏิบัตงิาน/การให้บริการแก่
ผู้มาติดต่ออ่ืนๆอย่างเท่าเทียมของ
เจ้าหน้าที ่

(1) มีขั้นตอนและระยะเวลา
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน 
(2) สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดตอ่
อย่างเท่าเทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  
คะแนนเฉลี่ย  90.26  

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพฒันาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขัน้ตอน
ในการให้บริการ เช่นการให้บริการ 
ณ จุดเดียว (one stop service) 
การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะมี
ช่องทางให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การเสนอแนะการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

 
2 .3  แ บบต ร วจก า ร เ ป ิ ด เ ผ ยข ้ อ ม ู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.84 อยู่ในระดับ A  เป็นการ
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยสิ่งที่เป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 
คะแนนเฉลี่ย 93.75 

(1) การดำเนนิการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกนั
การทุจริต 

(1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความ
โปร่งใสและป้องกันการทจุริต  



ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนนเฉลี่ย 79.92 

(1) ข้อมูลพื้นฐาน 
(2) การบริหารงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
(4) การบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) การส่งเสริมความโปร่งใส 

ให้ส่วนราชการ เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบุัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทัง้ให้หัวหน้า
ส่วนราชการดังกลา่วประกาศเจตจำนงสุจริต 

 
3. ประเด็นที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน มีดังนี้ 
  3.1 ประเด็นที ่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดอันดับที ่ 10 คือตัวชี ้วัดที่  9          
การเปิดเผยข้อมูล  ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  79.92  ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน มี 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา หน่วยงานควรมีการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก 
และรวดเร็ว รวมไปถึงหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ด้วย 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. มีแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
ที่ถูกต้อง 

จัดทำแนวทางปฏิบัต/ิมาตรการ
เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน รายงานผลการ
ดำเนินงานเมื่อ

จัดทำตามขั้นตอน
หรือวิธีการเสร็จสิ้น 
และรวบรวมสรุปผล
รายงานอีกคร้ัง ณ 
สิ้นปงีบประมาณ 

2. การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา และมี
แนวทางในการให้ผู้มา
ติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติหนา้ที่ และมกีาร
จัดทำประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ 

ทุกหน่วยงาน รายงาน
ความก้าวหน้า 
และสรุปผล ณ สิน้ 
ปีงบประมาณ 

3. E-Service จัดทำช่องทางบริการประชาชนทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกใน
การรับบริการตามภารกิจที่
เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 

งานสารบรรณ 
สำนักปลัด 

 



4. สร้างการรับรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
เก่ียวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และเปดิ
โอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ให้บุคลากรรับทราบ 

งานการเงนิและบัญช ี
กองคลัง 

 

5. หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
ประชาชนรับทราบผา่นช่องทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

งานการเจ้าหน้าที ่
สำนักปลัด 

 

6. เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบไว้เปน็การเฉพาะ  การให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและ
สาธารณชนทราบ 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

 

7. การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบนัและประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนรับทราบผา่นช่องทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

 

8. เตรียมความพร้อม
ในการประเมิน ITA ใน
ปีถัดไป 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลวิเศษ
ไชยชาญ 
- จัดประชุมชี้แจง และกำหนด
แนวทางในการกำเนิดการประเมิน
ในปีถัดไป 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

 

9. การตรวจสอบและ
ต่ออายุเว็บไซต์ให้ทัน
กำหนดเวลา พร้อมที่
จะเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานให้เป็นปัจจบุัน 

สำนักปลัด  



 


