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************************************ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ างบประมาน พ .ศ. ๒๕๖4 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินการ ของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governace) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่  (๒)  
การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อ านาจ (๔)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไข้ปัญหาการทุจริต  (๖)  
คุณภาพด าเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพสื่อสาร  (๘) การปรับปรุงระบบการท างาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ 
(๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการับของรับรู้ของผู้มีความส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( lnternaj) 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External) และการแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( Open Data)  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖4 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนับสนุน  ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกคนหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการ
ส าคัญ  คือ  ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกลในการป้องกันการทุจริตของประเทศ  ซึ่งจะสามารถสะท้อน
ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ( Corruption  
Perception lndex :CPI) ของประเทศให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเทศบาลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร  ประจ าปีงบประมาน  พ.ศ. ๒๕๖4  โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  76.47  คะแนน  ซึ่งถือว่า
มีคุณธรรมและ  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ระดับ B 

 
    เมื่อพิจารณางานตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถเรียงล าดับตามคะแนนสูงสุดสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 85.11 
2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.37 
3 คุณภาพการด าเนินงาน 82.45 
4 การใช้อ านาจ 79.73 
5 การปรับปรุงการท างาน 80.82 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.02 
7 การใช้งบประมาณ 73.50 
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.73 
9 การเปิดเผยข้อมูล 92.78 

10 การป้องกันการทุจริต 50.00 
 โดยมีคะแนนสูงสุด 92.78 คะแนน และ คะแนนต่ าสุด 50.00 คะแนน 
สรุปได้ว่า  จุดแข็งท่ีได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การเปิดเผยข้อมูล  

   จุดอ่อนที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวชี้วัดเรื่อง การป้องกันการทุจริต 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของเทศบาลส าราญ อ าเภอ

เมือง จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖4 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
จากการที่เทศบาลต าบลส าราญได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานใน

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2564 มีผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนน 
ขึ้นไป) โดยมีล าดับคะแนนในแต่ละปีคือ ปี 2561 มีผลการประเมิน 59.52 คะแนน  ปี 2562 มีผลการ
ประเมิน 64.81 คะแนน และปีในปี 2563 ได้คะแนน 71.83 คะแนน และปี 2564 ได้คะแนน 76.47 
แต่จากผลคะแนนการประเมินที่ผ่านมาดังกล่าว มีแนวโน้มของคะแนนที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
การให้ความส าคัญของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติ
ราชการและได้เผยแพร่การด าเนินงานดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ มาก
ขึ้น ซึ่งเห็นได้จากผลการประเมินซึ่งล าดับที่มีคะแนนสูงสุดคือ การเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และคุณภาพการด าเนินงาน โดยมีผลคะแนนสูงมากกว่า 80 คะแนน 

3. ข้อเสนอจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2564” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) และ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
(85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป 
ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
ของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้
ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job description) และเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การ



แก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและ
พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตาม 
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ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการ
ด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้มี
การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการท างาน 
สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปราม
การทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ
ต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน 
ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

4. ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

เทศบาลต าบลส าราญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ มีมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะในการพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
2. ควรมีการการเผยแพร่ผลข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  และมีช่องทาง

หลากหลาย  นอกจากนี้ควร  พัฒนาการด าเนิน/ การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริการ  ผู้มา
บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  

3. หน่วยงานควรพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้อง  เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูล
ตาม  OIT  ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อการประเมิน  



4. ควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน  ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความทุ่มเทต่อองค์การ  และสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ทั้งในการวางแผนการด าเนินการ การเตรียมหลักฐานได้ 

**************************** 


