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การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลหลักเมือง จากผลการประเมิน พ.ศ. 256๔  
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 องค์ประกอบด้านข้อมูล 
 -แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ใน ปี พ.ศ. 256๔ 
 -มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดออ่นที่จะต้องแก้ไข 
โดยเรง่ด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน แนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
 -มีมาตรการเพื่อขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้อง 
ตามผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินฯ โดยมรีายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การกำหนดผู้รบัผิดชอบหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ผลการประเมินของเทศบาลตำบลหลักเมือง มีคะแนนการประเมิน อยู่ที่ ๙๐.๖๑ คะแนน อยู่ในระดับ A  คือ ผ่านการ
ประเมิน 

 
 



จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี 256๕” ทีก่ำหนดใหห้น่วยงานทีเ่ข้ารบัการประเมนิร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลตำบลหลกัเมอืง จาก 3 แบบวัด  คือ  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) จำนวนทัง้สิ้น 10 ตัวช้ีวัด ไม่พบแบบวัดที่มีคะแนนไมผ่่าน

เกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ         
e-service  ครบถ้วนสมบรูณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  
  ส่วนแบบวัดท่ีมีคะแนนผา่นตามเกณฑ์เปา้หมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT EIT  

เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผล
การประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี ้

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT  หน่วยงานควรพัฒนาตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูลโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะใน
ประเด็นเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ การจัดซื้อจัดจ้าง

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

เกี่ยวกับ 1) การดำเนินการเพื่อป้องการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  

2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
เป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน 

แบบวัดการรับรูผู้้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT)  เป็นการประเมินการรบัรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตหิน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยส์ินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จึงควรดำเนินการดังนี้  
1) การปฏิบัตหิน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รบัผิดชอบในการให้บริการ 

อย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บรกิารของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลบัของผู้ให้ข้อมลู รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ
พิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทกุภาคส่วน ตลอดจนการ
จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ  

3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทัง้การเปิดรับฟงัความคิดเห็น
ของผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  



5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มจีิต
สาธารณะและพร้อมใหบ้ริการประชาชนอย่างเตม็กำลงัความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) เปน็การประเมินการรบัรู้ของผูร้ับบริการทีม่ีต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลและไมเ่ลอืกปฏิบัติ  

จึงควรดำเนินการดังนี้  
1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการใหบ้รกิารงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง 

และสง่เสรมิให้มกีารฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปดิเผยข้อมลูบนเว็บไซตห์ลกัของหน่วยงานให้ง่าย 

ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสมัพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
3) การปรับปรงุระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้รหิารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน

ทบทวนปญัหาและอปุสรรคในการปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบ และสง่เสรมิใหผู้้รบับริการและประชาชนทั่วไปมสี่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก 

 
      จากผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลตำบลหลักเมือง จาก 3 แบบวัด  เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว 
 

 
พบว่า  

เมื่อพจิารณาเปรียบเทียบรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า ปีพ.ศ.256๒ 
มาถึงปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ ปี พ.ศ.๒๕๖๓  คะแนนภาพรวมหน่วยงานมีแนวโน้มพัฒนาข้ึนไปได้อีก  
  



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
      ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
       1. การประเมินตามแบบ IIT  
       หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี ้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะในประเด็นเกี ่ยวกับ 
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
        

2. การประเมินตามแบบ EIT  
       หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี ้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นเกี ่ยวกับ การ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีข้ึนแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 
 
       3.  การประเมินตามแบบ OIT  
       คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
-------------------------------------------------------------------- 

    
 

 
 


