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การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลหลักเมือง จากผลการประเมิน พ.ศ. 2563   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
 -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ใน ปี พ.ศ. 2563 
 -มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 
โดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
 -มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง 
ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 ผลการประเมินของเทศบาลต าบลหลักเมือง มีคะแนนการประเมิน อยู่ที่ ๖๒.๓๔ 
คะแนน อยู่ในระดับ D  คือ ไม่ผ่านการประเมิน 

 
 



จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง จาก 3 แบบวัด  คือ  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชีว้ัด มีแบบวัดที่มีคะแนนไมผ่่าน

เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  
  ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT EIT  

จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะใน

ประเด็นเก่ียวกับ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ การจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ  
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น  
นอกจากนี้หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็น

เกี่ยวกับ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  

2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการด าเนินงานและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ



ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ  

จึงควรด าเนินการดังนี้  
1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 

และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่าย 

ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือร่วมกัน

ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 
      จากผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลต าบลหลักเมือง จาก 3 แบบวัด  เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว 

พบว่า  
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า ปีพ.ศ.256๒ 
มาถึงปี พ.ศ.๒๕๖๓ คะแนนภาพรวมหน่วยงานมีแนวโน้มลดลงถึง  ๖๒.๓๔   
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ๒.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวกับการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับทราบ 
ตลอดจนหน่วยงานควรมีการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ตรวจสอบได้ และควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ด้วย 

๒.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการท างาน   
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้



ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน และควรมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
              ๒.3  ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน 
โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 5) ก ารส่งเสริม
ความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการ
ป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการด าเนินงานและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

2.๔ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานพัฒนาการด าเนินงานในด้านการพัฒนาชุมชน  โดยหน่วยงานควรมีโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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